
CAPÍTULO V 

 

 

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS  DO QUESTIONÁRIO 
CONHECIMENTO TÁCITO PARA COMANDANTES DE PELOTÃO 

(QCT: Cmdt Pel) 
  

 

Partindo do estudo das características do QCT:Cmdt Pel propõe-se averiguar da 

dimensionalidade do construto conhecimento tácito, no contexto actual do Exército 

português. Num primeiro momento, relativamente à sub-amostra 1 (Especialistas; N=80) 

procede-se à análise de resultados utilizando uma estratégia meramente exploratória, no 

sentido de perceber qual a representação espacial do construto conhecimento tácito. Num 

segundo momento, e porque os resultados obtidos permitem aprofundar as observações 

iniciais, com a sub-amostra 2 (Alunos, N=401) utiliza-se uma estratégia analítica 

confirmatória. Para o teste da dimensionalidade do construto conhecimento tácito 

estruturou-se o estudo 1 da seguinte forma: 

(5.1.1.) Tendência Central e Variabilidade (sub-amostra 1) 

(5.1.2.) Consistência Interna (sub-amostra 1) 

(5.1.3) Validade de Construto 

(5.1.3.1) Matriz de Correlações (sub-amostra 1) 

(5.1.3.2) Procedimento Factorial Exploratório (sub-amostra 1) 

(5.1.3.3) Procedimento Factorial Confirmatório (sub-amostra 2) 

 

 

5.1. Estudo 1: Dimensionalidade do Construto Conhecimento Tácito: Análise do 
QCP:Cmdt Pel 

 
 
5.1.1. Tendência Central e Variabilidade (sub-amostra 1) 

 
O Quadro 5.1 apresenta as distribuições dos resultados nas 15 situações problema 

do QCT: Cmdt Pel. Para cada situação os resultados traduzem o valor médio arredondado 

da soma das respectivas opções. No final do Quadro apresenta-se o resultado médio total 

do questionário (média da soma dos resultados das 15 situações) e o resultado médio 

relativo (média ponderada da soma dos desvios).  
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QUADRO 5.1 – Estatística das distribuições dos resultados nas subescalas do QCT: CmdtPel 

Situação Valor Média Desvio 
Padrão Assimetria Achatamento 

S1 
R T 6,36 2,68 

1,10 0,80 
R R 0,64 0,27 

S2 
R T 5,09 1,78 

1,16 1,94 
R R 0,64 0,22 

S3 
R T 7,18 2,75 

0,67 -0,11 
R R 0,65 0,25 

S4 
R T 6,82 2,55 

0,55 -0,33 
R R 0,68 0,26 

S5 
R T 8,57 2,68 

1,00 1,90 
R R 0,71 0,22 

S6 
R T 6,65 1,80 

0,81 0,15 
R R 0,67 0,18 

S7 
R T 5,32 2,14 0,87 

 
0,29 

R R 0,53 0,21 

S8 
R T 7,08 1,97 

0,69 0,12 
R R 0,64 0,18 

S9 
R T 3,92 1,24 

0,98 1,11 
R R 0,56 0,18 

S10 
R T 4,25 1,53 

0,83 -0,12 
R R 0,53 0,19 

S11 
R T 4,37 1,66 

1,09 1,10 
R R 0,49 0,18 

S12 
R T 3,95 2,32 

0,67 -0,57 
R R 0,40 0,23 

S13 
R T 6,19 1,78 

0,70 0,17 
R R 0,62 0,18 

S14 
R T 8,99 2,94 

0,73 0,42 
R R 0,60 0,20 

S15 
R T 7,76 1,97 

0,49 0,29 
R R 0,65 0,16 

QCT:Cmdt Pel 
R T 92,57 14,84 

0,64 -0,53 
R R 0,61 0,10 

 

 

O resultado total do QCT: Cmdt Pel é de 92.57 e em termos relativos .61, com 

distribuição simétrica, ligeiramente enviesada à esquerda (.64) e mesocúrtica, levemente 

mais achatada do que a normal (-.53).  

O resultado médio da situação 5 foi o mais elevado, situando-se em .71 em termos 

relativos e 8.57 em termos globais.  

A situação 4 registou a segunda média mais elevada em termos relativos (.68) e 

6.82 em termos globais.  

As situações 12 e 11 registaram respectivamente os valores mais baixos em termos 

relativos (.40 e .49). Os resultados dos índices de simetria e de achatamento para todas as 

situações revelam uma distribuição simétrica e mesocúrtica. 

R T – Resultado Total; R R – Resultado Relativo 
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A situação 15 é a que mais se aproxima da distribuição normal (.49), situando-se a 

média em 7.76 ou .65 em termos relativos.  

A situação 2 é a que apresenta valores mais próximos da assimetria positiva ou 

enviesada à esquerda (1.16) e menos achatada do que a normal (1.94), com média de 5.09 

ou .64 em termos relativos.  

Se por um lado os resultados para cada uma das 15 situações traduzem a forma 

como cada indivíduo interpreta e se posiciona face ao problema, por outro é importante 

considerar o resultado total do QCT: Cmdt Pel, porque traduz o conhecimento tácito global 

dos indivíduos face a um conjunto alargado de situações, representativas do contexto de 

comando dos oficiais subalternos.     

 
 
5.1.2. Consistência Interna (sub-amostra 1, N=80) 

 

O calculo da consistência interna dos resultados obtido pelo instrumento, com base 

nas 15 situações do questionário, permite observar da consistência do mesmo. A 

consistência interna (utilizado o alfa de Cronbach), obtida para o conjunto total de 

especialistas é de .73, valor que traduz um razoável grau de consistência nas respostas 

entre as Situações (Quadro 5.2). Finalmente, como se pode observar se as Situações 3 e 4 

(ao qual correspondem menores índices de precisão) forem excluídas do instrumento o 

valor do coeficiente alfa sobe para .74.  

 

QUADRO 5.2 – Coeficientes de Precisão do QCT: CmdtPel (sub-amostra 1, N= 80) 

 Excluído o próprio Item  Excluído o próprio Item 

Situação r Alfa Situação R Alfa 
1 .48 .69 9 .57 .70 
2 .25 .72 10 .40 .71 
3 .15 .74 11 .61 .69 
4 .08 .74 12 .50 .69 
5 .27 .72 13 .32 .71 
6 .48 .70 14 .24 .73 
7 .53 .69 15 .32 .71 
8 .13 .73    

Escala Total .73 
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O resultado obtido é semelhante, embora ligeiramente superior aos resultados 

apresentados por Hedlund et al. (1999), que se situam em .69 (α). Registe-se que nas 

amostras americanas e portuguesas as variáveis controlo são o posto (Oficiais Subalternos) 

e o período de frequência do Curso de Promoção a Capitão. 

É ainda de referir que no estudo piloto o coeficiente final obtido é elevado (.90), 

podendo eventualmente considerar-se como elemento determinante a própria amostra 

(Oficiais Superiores, com elevada experiência nos cargos anteriores). Eventualmente a 

validade facial das opções que compõem cada uma das situações pode influenciar a 

consistência das respostas, que no caso dos oficiais superiores não aconteceu. O coeficiente 

de consistência interna α na amostra portuguesa está na mesma linha de Hedlund, et. al. 

(1999), em que cada situação do questionário contribui de forma similar para a medida de 

um resultado global de conhecimento tácito.  

Os valores apresentados são indicativos que as situações medem de forma 

consistente o mesmo conceito (Messick, 1975, 1980, 2000).  

 

 

5.1.3. Validade de Construto  

 

5.1.3.1. Matriz de Correlações (sub-amostra 1) 

  
O Quadro 5.3 apresenta a matriz de intercorrelações das situações do QCT: Cmdt 

Pel, bem como a intercorrelação para cada situação e o resultado total do questionário. As 

correlações entre cada uma situações e o resultado total do instrumento são todas muito 

significativas (p< .01), com excepção das situações 4 e 8 (p< .05).  Foram registada 

correlações inferiores a .40 nas situações 2, 3, 4 e 8. O conjunto das situações apresenta 

correlações positivas e significativas com a escala total, o que assegura uma das condições 

para a constituição de uma escala composta por sub-escalas relativamente homogéneas 

entre si.  

Verifica-se que a situação 1 (Motivação dos Subordinados) se correlaciona positiva 

e muito significativamente (p< .01) com as situações 7 (Estabelecer Credibilidade), 9 e 11 

(Motivação dos Subordinados), 10 e 12 (Preocupação com os Soldados).  
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A situação 2 (Influenciar o Superior Hierárquico) registou correlações significativas 

(p< .05) com a situação 3 (Influenciar o Superior Hierárquico), 6 (Estabelecer Confiança) e 

7 (Estabelecer Credibilidade). 

Já a situação 3 (Influenciar o Superior Hierárquico) apenas se correlacionou com a 

situação 2 (Influenciar o Superior Hierárquico) e com a 6 (Estabelecer Confiança) (p< .05).  

As situações 4 e 5 (Gerir o Self) registaram ambas correlações significativas com as 

situações 8 (p< .01) e 15 (p< .05) (Gerir o Self). 

 
 

QUADRO 5.3 – Matriz de Inter-Correlações do QCT:CmdtPel 

Situação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2 .19               

3 .12 .27 *              

4 -.02 -.07 .09             

5 .11 .16 .21 .21            

6 .19 .26* .26* .04 .20           

7 .59** .23* -.02 -.03 -.08 .31**          

8 -.16 -.19 -.10 .30** .33** .05 .02         

9 .58** .14 .10 .06 .13 .28* .40** .16        

10 .35** .21 -.02 -.15 -.05 .2 .48** .04 .45**       

11 .55** .17 .1 -.03 .15 .38** .52** .05 .47** .46**      

12 .60** .17 -.03 -.14 .03 .32** .59** -.06 .57** .49** .75**     

13 .17 .15 -.04 -.01 .01 .08 .32** .06 .21 .25* .33** .27*    

14 .09 .12 .05 -.01 .05 .34** .30** .12 .11 .12 .00 .03 .17   

15 .06 -.15 .00 .27* .31** .22 .02 .23* .16 .08 .21 .09 .32** .24*  

TKML .62** .36** .33** .25* .44** .57** .63** .26* .63** .48** .67** .61** .43** .42** .43** 

Notas: A sombreado  correlações superiores a .20  ** Correlações significativas – .01  * Correlações significativas – .05 

 

Uma análise mais detalhada da matriz de intercorrelacções, mostra que a situação 4 

está envolvida na maioria das relações inter-escalas inferiores a zero. 

A situação 6 (Estabelecer Confiança) correlaciona-se com as situações 2 e 3 

(Influenciar o Superior Hierárquico) (p< .05), 7 (Estabelecer Credibilidade) (p< .01), 9 e 

11 (Motivação dos Subordinados), 12 (Preocupação com os Soldados) (p< .01) e 14 (Gerir 

o Self) (p<.01).  

Por seu lado, a situação 7 (Estabelecer Credibilidade) regista correlações 

significativas com as situações 1, 9 e 11 (Motivação dos Subordinados) (p< .01), 2 
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(Influenciar o Superior Hierárquico) (p< .05), 6 (Estabelecer Confiança) (p< .01), 12 

(Preocupação com os Soldados) (p< .01), 13 e 14 (Gerir o Self) (p< .01).  

A situação 8 (Gerir o Self) correlaciona-se com as situações 4, 5 e 15 (Gerir o Self).  

Quanto à situação 9, registou correlações com as situações 1 e 11 (Motivação dos 

Subordinados) (p< .01), 6 (Estabelecer Confiança) (p< .05), 7 (Estabelecer Credibilidade) 

(p< .01), 10 e 12 (Preocupação com os Soldados) (p< .01).  

A situação 10 correlaciona-se com as situações 1, 9,11 (Motivação dos 

Subordinados) (p< .01), 7 (Estabelecer Credibilidade) (p< .01), 10 e 12 (Preocupação com 

os Soldados) (p< .01) e 13 (Gerir o Self) (p< .01).  

A situação 11 (Motivação dos Subordinados) registou correlações com as situações 

1 e 9 (Motivação dos Subordinados) (p< .01), 6 (Estabelecer Confiança) (p< .01), 7 

(Estabelecer Credibilidade) (p< .01), 10 e 12 (Preocupação com os Soldados) (p< .01) e 13 

(Gerir o Self) (p< .01). 

A situação 12 (Preocupação com os Soldados) registou correlações com as 

situações 1 e 9 (Motivação dos Subordinados) (p< .01), 6 (Estabelecer Confiança) (p< .01), 

7 (Estabelecer Credibilidade) (p< .01), 10 (Preocupação com os Soldados) (p< .01)  e 13 

(Gerir o Self) (p<.01).  

A situação 13 (Gerir o Self) registou correlações com as situações 7 (Estabelecer 

Credibilidade) (p< .01), 10 e 12 (Preocupação com os Soldados) (p< .01 e .05) e 15 (Gerir 

o Self) (p< .01).  

A situação 14 registou correlações com as situações 6 (Estabelecer Confiança) (p< 

.01), 7 (Estabelecer Credibilidade) (p< .01) e 15 (Gerir o Self) (p< .001).  

Finalmente a situação 15 (Gerir o Self) registou correlações significativas com as 

situações 4, 5, 8 e 15 (Gerir o Self).   

Quer as relações entre as situações, quer entre cada uma delas e o resultado total do 

questionário, estão de acordo com a expectativa teórica, sugerindo a importância da 

validade de construto das variáveis envolvidas; destacando a utilidade de todas as situações 

para a medida do conhecimento tácito relativo a Comandantes de Pelotão.  
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5.1.3.2. Procedimento Factorial Exploratório (sub-amostra 1) 

 
O procedimento de análise factorial pressupõe em primeiro lugar, a admissibilidade 

da utilização desta técnica estatística. Encontram-se 5 outliers severos, com dois desvios 

padrão acima da média do resultado total do questionário, que foram eliminados da sub-

amostra 1 (especialistas; N= 80). Consta-se que as 15 variáveis não seguem todas 

distribuições normais, à excepção das Situações 5, 8, 13 e 15, apresentando cada uma em 

média um outlier moderado. No entanto, conforme já apresentado no Quadro 6.1, todas as 

Situações têm para p< .01, uma distribuição simétrica e mesocúrtica. Por não haver risco 

que estes outliers distorçam as estimativas sobre as médias, os desvios padrões e as 

correlações, prossegue-se com a análise factorial. As análise efectuadas, quer através do 

teste da esfericidade de Bartlett (χ2 (105) = 379.752; p< .01), quer o índice de Kaiser 

(MSA=.694), suportam do ponto de vista estatístico a aplicação da análise factorial aos 

dados recolhidos com o QCT: CmdtPel. 

 Na determinação do número de factores a extrair adoptou-se o processo proposto 

por Tinsley & Tinsley (1987), com base na comparação crítica das soluções resultantes da 

aplicação de diversos algoritmos e na selecção da solução que melhor descreve o padrão de 

relações entre as variáveis.  

Para a extracção de cada factor, aplicou-se o método de “Componentes Principais” 

com valores próprios superiores a 1.00, seguindo-se uma rotação oblíqua, dado pressupor-

se a existência de correlações entre os factores. 

Apresenta-se no Quadro 5.4 as saturações para cada uma das Situações nos quatro 

factores retidos, antes e após rotação oblíqua. Os quatro factores extraídos explicam 

aproximadamente 59% da variância total. 

O Factor I que explica 27% da variância dos resultados é definido por 6 situações 

com saturações ≥ .65. O Factor I integra as Situações 1, 9 e 11 pertencentes à categoria 

original – “Motivação do Subordinados”; a Situação 7 – «Estabelecer Credibilidade»; e as 

Situações 10 e 12 – «Preocupar-se com os subordinados». A partir do enunciado destas 

questões (Capítulo IV), pode-se interpretar este factor como ligado ao relacionamento 

directo, exclusivamente com os subordinados. Integra assim o domínio inter-pessoal, 

mobilizando a «motivação, a preocupação e a procura de estabelecer credibilidade perante 

os Subordinados».   
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O Factor II representa 13% da variância com saturações ≥ .64 e agrupa as Situações  

4, 5, 8 e 15 pertencentes à categoria «Gerir o Self» no relacionamento com os subordinados 

do domínio intra-pessoal. 

O Factor III explica cerca de 10% da variância dos resultados com saturações ≥ .53 

é definido pelas Situações 2 e 3 relativas à categoria «Influenciar o Superior Hierárquico» 

e pela Situação 6 relativa à categoria «Estabelecer Confiança». Este factor pode ser 

interpretado como associado ao relacionamento com o superior hierárquico, dado que na 

Situação 6 o Comandante de Pelotão é solicitado para defender a sua opinião, perante ma 

decisão do seu Comandante de Bateria, com a qual discorda. Está-se, uma vez mais, no 

domínio inter-pessoal, e com um factor nitidamente associado à «Influência do Superior».   

 
QUADRO 5.4 – Coeficientes de Precisão do QCT: CmdtPel 

SITUAÇÕES 
Matriz não Rodada Matriz Rodada 

Factores Factores 
1 2 3 4 1 2 3 4 

S1 - Motivação dos Subordinados .74 -.18 .03 -.26 .78 -.04 .23 .06 

S2 - Influenciar o Superior Hierárquico .34 -.14 .63 .14 .24 -.24 .66 .19 

S3 - Influenciar o Superior Hierárquico .14 .17 .74 -.15 .03 .09 .78 -.08 

S4 - Gerir o Self -.04 .61 -.04 -.25 -.08 .65 .06 -.07 

S5 - Gerir o Self .17 .64 .28 -.30 .08 .66 .43 -.04 

S6 – Estabelecer Confiança .51 .27 .39 .23 .36 .18 .53 .47 

S7 – Estabelecer Credibilidade .76 -.17 -.11 .20 .74 -.14 .06 .47 

S8 - Gerir o Self .05 .65 -.34 -.08 .01 .69 -.21 .14 

S9 - Motivação dos Subordinados .72 .07 -.08 -.25 .74 .21 .15 .13 

S10 – Preocupar-se com os Soldados .65 -.19 -.16 .08 .65 -.12 -.01 .32 

S11 - Motivação dos Subordinados .81 -.01 -.08 -.22 .83 .13 .16 .17 

S12 – Preocupar-se com os Soldados .82 -.22 -.15 -.18 .88 -.07 .07 .17 

S13 - Gerir o Self .44 .12 -.26 .35 .39 .09 -.15 .55 

S14 - Gerir o Self .27 .28 .12 .76 .08 .07 .15 .83 

S15 - Gerir o Self .25 .66 -.24 .16 .16 .64 -.08 .44 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

4.15 
.27 

2.00 
.13 

1.51 
.10 

1.24 
.08 
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Finalmente, o Factor IV explica 8% da variância dos resultados com saturações ≥ 

.55, inclui as Situações 13 e 14 pertencentes à categoria «Gestão do Sefl». A análise ao 

conteúdo destas Situações apela à gestão do Self, apenas na relação com os superiores 

hierárquicos, enquanto as Situações relativas ao Factor II apelam à gestão do Self apenas 

no relacionamento com os subordinados.  

Parece assim, estar-se perante uma estrutura bidimensional, uma do domínio 

intrapessoal (Factor I e III) e outra do domínio intrapessoal (Factor II e IV), ambas 

relativas ao relacionamento com os subordinados e com os superiores hierárquicos, dado 

que carece de confirmação posterior.  

Em síntese, os resultados obtidos sustentam os pontos anteriores, da validade de 

construto conhecimento tácito. No Quadro 5.5 apresenta-se a síntese da análise obtida no 

Quadro 5.4, quanto ao agrupamento das 15 situações que compõem o QCT: CmdtPel. A 

estrutura apresentada pelos resultados para o conhecimento tácito reflecte as categorias que 

se podem distinguir, quer para o indivíduo lidar consigo próprio (Factor II e IV), quer para  

lidar com os outros (Factor I e III). 

 
QUADRO 5.5 – Estrutura factorial do QCT: CmdtPel (Síntese) 

Factor Situação Correlacção 

I 
Motivação, Preocupação e 

Estabelecimento de 
Credibilidade perante os 

Subordinados 
(MPSubor) 

S1 - Motivação dos Subordinados .78 
S7 – Estabelecer Credibilidade .74 

S9 - Motivação dos Subordinados .74 

S10 – Preocupar-se com os Soldados .65 

S11 - Motivação dos Subordinados .83 

S12 – Preocupar-se com os Soldados .88 

 II 
Gerir o Self 

perante os Subordinados 
(SelfSub) 

S4 - Gerir o Self .65 

S5 - Gerir o Self .66 

S8 - Gerir o Self .69 

S15 - Gerir o Self .64 

III 
Influenciar o Superior 

Hierárquico 
(ISup) 

S2 - Influenciar o Superior Hierárquico .66 

S3 - Influenciar o Superior Hierárquico .78 

S6 – Estabelecer Confiança .53 

IV 
Gerir o Self 

perante o Superior Hierárquico 
(SelfSup) 

S13 - Gerir o Self .55 

S14 - Gerir o Self .83 

 

Porém assinale-se que a estrutura a quatro factores encontrada não é idêntica à 

encontrada por Hedlund et. al. (1998) ao nível Pelotão.  
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5.1.3.3. Procedimento Factorial Confirmatório (sub-amostra 2) 

 

No sentido de confirmar os resultados obtidos anteriormente, opta-se pelo 

procedimento factorial confirmatório com a sub-amostra total de alunos (sub-amostra 2). 

Para se proceder ao estudo confirmatório justifica-se o estudo comparativo dos índices de 

precisão para a escala total, obtidos com a sub-amostra de especialistas (sub amostra 1) e 

sub-amostra de alunos (sub-amostra 2). O Quadro 5.6 apresenta os índices de precisão para 

a escala total, obtidos com a sub-amostra 2. Na coluna do quadro à direita situam-se os 

coeficientes de consistência interna  se excluído o próprio item, à esquerda, as médias e os 

respectivos desvios padrão.  A consistência interna obtida para o conjunto total de 

especialistas é de .73, resultado ligeiramente inferior ao obtido para a sub-amostra de 

alunos (.87). Estes resultados traduzem um razoável grau de consistência nas respostas. 

Como já apresentado, os resultados com a sub-amostra 1 mostram que a exclusão das 

Situações 3 e 4 do grupo de especialistas, levaria a um aumento insignificante da 

consistência interna, pelo que se opta por manter a totalidade das situações para as futuras 

análises.  

  
 

QUADRO 5.6 – Médias, desvios padrão e coeficientes de precisão do QCT: CmdtPel 
Sub Amostra 2 (Alunos, N=401) 

Cadetes (N=401) 
  

Excluído o 
próprio 

Item 

Situação M DP r Alfa 

S1 - Motivação Subordinados (MSub) 8.42 2.48 .52 .86 
S2 - Influenciar o Superior Hierárquico (ISup) 7.03 2.04 .32 .87 
S3 - Influenciar o Superior Hierárquico (ISup) 9.21 2.87 .50 .86 
S4 - Gerir o Self (GSelf) 7.02 2.25 .58 .86 
S5 - Gerir o Self (GSelf) 9.30 2.92 .52 .86 
S6 - Estabelecer Confiança (EConf) 8.36 2.64 .54 .86 
S7 - Estabelecer Credibilidade (ECred) 7.49 2.41 .55 .86 
S8 - Gerir o Self (GSelf) 7.69 2.32 .64 .86 
S9 - Motivação Subordinados (MSub) 5.07 1.87 .50 .86 
S10 - Preocupação com os Soldados (PSold) 5.91 1.79 .57 .86 
S11 - Motivação Subordinados (MSub) 6.50 2.40 .30 .87 
S12 - Preocupação com os Soldados (PSold) 6.68 2.55 .59 .86 
S13 - Gerir o Self (GSelf) 6.80 2.17 .52 .86 
S14 - Gerir o Self (GSelf) 10.20 3.70 .62 .86 
S15 - Gerir o Self (GSelf) 8.36 2.79 .60 .86 

Escala Total    .87 
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Portanto, num primeiro nível de análise, os coeficientes de precisão em ambos os 

estudos apresentam valores superiores a .70, confirmando-se a estabilidade dos resultados 

da escala total, proporcionados pelo Questionário de Conhecimento Tácito para 

Comandantes de Pelotão, calculadas em amostras independentes. 

Os estudos que se apresentam seguem uma metodologia de análise com base nas 

técnicas de análise factorial confirmatória. O primeiro modelo pretende replicar a estrutura 

que resultou da análise exploratória apresentada (sub-amostra 1 – especialistas), recorrendo 

a uma amostra independente (sub-amostra 2 – alunos). Com o segundo e terceiro modelo, 

procura-se averiguar da existência de modelos de 2ª ordem respectivamente, com uma 

estrutura bidimensional, nos domínios intrapessoal e interpessoal e com uma estrutura 

unidimensional. 

 
 

5.1.3.3.1. Modelo 1: Hipótese e especificação do Modelo de 1ª Ordem  

 

A especificação de um modelo a partir de uma hipótese acerca das relações 

esperadas entre as variáveis medidas é um requisito para a realização da análise da 

estrutura de covariância (Hoyle, 1991, p. 68). Tomando como referência o modelo inicial a 

quatro factores, assume-se que as quatro categorias que traduzem o conhecimento tácito do 

oficial subalterno são: (1) motivação, preocupação e estabelecimento de credibilidade 

perante os subordinados (Factor I - MPSubor); (2) gestão do Self perante os subordinados 

(Factor II – SelfSub); (3) influenciar e lidar com o superior hierárquico (Factor III – 

SelfSup); e (4) gestão do Self perante os superiores hierárquicos (Factor IV – SelfSup). 

Apresenta-se na Figura 1 o Modelo 1 a quatro factores substantivos, ou variáveis latentes 

(VLs), sobre as 15 situações que compõem o QCT: CmdtPel. Cada indicador ou variável 

manifesta (VM) traduz o conhecimento tácito relativo a cada uma das situações e é 

influenciada por uma única VL e por um factor de erro (e) (representado pelo círculos mais 

pequenos). 

Para a explicação da variável latente exógena «motivação, preocupação e 

estabelecimento de credibilidade perante os subordinados» (MPSubor), consideram-se 

como variáveis manifestas os resultados do conhecimento tácito das subescalas «motivação 

dos subordinados» (S1:MSub; S9:MSub; S11:MSub), «estabelecer credibilidade» 

(S7:ECred), e «preocupação com os soldados» (S10:PSold; S12:PSold). 
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A variável latente exógena «gestão do Self perante os subordinados» (SelfSub) foi 

determinada pelos resultados obtidos nas quatro subescalas  de gestão do Self (S4:GSelf; 

S5:GSelf, S8:GSelf; S15:GSelf).  

A variável latente exógena «influenciar e lidar com o superior hierárquico» (ISup) 

foi determinada com base nos resultados das duas subescalas de «influenciar o superior 

hierárquico» (S2:ISup) e da subescala «estabelecer confiança» (S6:EConf).  

A variável «gestão do Self perante os superiores hierárquicos» (SelfSup) foi 

determinada pelos resultados obtidos nas duas subescalas de gestão do Self 

(S13:GSelf;S14:GSelf). 

Conforme se observa na Figura 5.1, a especificação do modelo vai no mesmo 

sentido dos resultados obtidos com a AFE (a correlação entre as variáveis é diferente de zero).  

FIGURA 5.1 – Modelo 1 - 4 Factores (Sub-amostra 2, N=401) 
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S9: MSube9
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SelfSup
S13: GSelfe13

S14: GSelfe14

 

Nota: ISup - Influenciar e lidar com o superior hierárquico;  MPSubor - Motivação, Preocupação 
e estabelecimento de credibilidade perante os Subordinados; SelfSub - Gestão do Self perante os 
Subordinados; SelfSup - Gestão do Self perante os Superiores hierárquicos»  
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A Figura 5.2 apresenta os parâmetros estandardizados obtidos para o conjunto total 

de participantes. O primeiro modelo testado a 4 factores apresentou um χ2= 225.81, g.l.=85, 

p< .01. O qui-quadrado associado ao modelo proposto é estatisticamente significativo (p< 

.01), o que indica que o modelo hipotetizado não corresponde completamente à matriz de 

covariância observada. Quando a dimensão de participantes é maior que 200 o teste do χ2 é 

muito sensível, o que leva ao cálculo de índices de ajustamento (fit índex) mais resistentes.  

 
FIGURA 5.2 –Modelo 1 - 4 Factores: parâmetros estandardizados (Sub-amostra 2, N=401) 
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χ2=225.81, gl=85, p< .01, RMSA=.06 

Nota: ISup - Influenciar e lidar com o superior hierárquico;  MPSubor - motivação, preocupação e 
estabelecimento de credibilidade perante os subordinados; SelfSub - Gestão do Self perante os 
subordinados; SelfSup - gestão do Self perante os superiores hierárquicos»  
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Um dos índices de ajustamento absoluto ficou ligeiramente acima do aceitável 

(GFI=.93 e RMSA=.06), um dos índices incrementais apresentou valores ligeiramente 

abaixo do aceitável (TLI=.89 e CFI=.91) e os índices de parcimónia (AGFI=.90 e 

PGFI=.66) apresentaram níveis considerados bons.  

De modo a refinar o modelo permitem-se correlações entre os erros de medida de 

S1:MSub e S11:MSub, S10:PSold e S11:MSub, S5:GSelf e S8:GSelf. O modelo apresentou 

índices de ajustamento, após o refinamento, considerados adequados (Figura 5.3). Com 

efeito, tanto os índices de ajustamento absoluto (GFI=.94 e RMSA=.05), como os índices 

incrementais (TLI= .91 e CFI= .93), ou ainda, os índices de parcimónia (AGFI= .91 e 

PGFI= .64) situaram-se em níveis considerados bons.  

 
FIGURA 5.3 – Modelo 1 -4 Factores após refinamento: parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 197.80, gl=82, p< .01, RMSA=.05 

Nota: ISup - Influenciar e lidar com o superior hierárquico;  MPSubor - Motivação, Preocupação e 
Estabelecimento de credibilidade perante os Subordinados; SelfSub - Gestão do Self perante os 
Subordinados; SelfSup - Gestão do Self perante os Superiores Hierárquicos»  
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A análise dos parâmetros estandardizados mostra correlações significativas e 

importantes entre a variável latente «gestão do Self perante os subordinados» (SelfSub) e as 

variáveis «motivação, preocupação e estabelecimento de credibilidade perante os 

subordinados» (MPSubor) (.98), «gestão do Self perante os superiores hierárquicos» 

(SelfSup) (.94) e «influenciar e lidar com o superior hierárquico» (ISup) (.84); entre a 

variável «motivação e preocupação perante os subordinados» (MPSubor) com as variáveis 

«influenciar e lidar com o superior hierárquico» com as variáveis (ISup) (.86) e a variável 

«gestão do Self perante os superiores hierárquicos» (SelfSup) (.94); e finalmente uma 

correlação de .74 entre as variáveis «gestão do Self perante os superiores hierárquicos» 

(SelfSup) e «influenciar e lidar com o superior hierárquico»(ISup). 

É de salientar que as correlações inter-factores estimadas são bastante elevadas, 

indiciando que os factores não são tão discriminativos quanto seria desejável; mas, por 

outro lado, reforça a medida do conhecimento tácito enquanto construto unitário a explorar 

num modelo de 2ª ordem.   

O Quadro 5.7 apresenta a síntese dos coeficientes estandardizados das situações nos 

quatro factores já expostos na Figura 5.3. 

 
QUADRO 5.7 – Coeficientes estandardizados das opções do QCT:Cmdt Pel em 4 Factores (Síntese) 

Factores Situações 

MPSubor S1 S7 S9 S10 S11 S12 
 .45 .57 .51 .57 .32 .62 

ISup S2 S3 S6    
 .35 .58 .65    

SelfSub S4 S5 S8 S15   
 .60 .54 .69 .59   

SelfSup S13 S14     
 .58 .69     

 

Verifica-se que todos os coeficientes são estatisticamente significativos, ou seja, 

todas as subescalas se correlacionam no factor teoricamente esperado, confirmando-se  o 

modelo a quatro factores encontrado na analise factorial exploratória (apenas as subescalas 

S2 (.35) e S11 (.32) apresentam valores ligeiramente abaixo dos restantes, ou seja, são os 

piores indicadores dos respectivos factores). 

Em síntese, os resultados da AFC revelam que o modelo a quatro factores é uma 

representação adequada da estrutura das opções, determinada com base na resposta dos 

401 alunos (sub-amostra 2) da Academia Militar.  
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5.1.3.3.2. Modelo 2 e 3: Hipótese e especificação dos modelos de 2ª ordem  
(Modelo Bidimensional e Unidimensional) 

 

Com os estudos que se apresentam, procura-se ir além das formulações teóricas 

(Sternberg et al., 1999) propostas pelos autores, obtidas a partir da revisão de literatura, das 

entrevistas e das categorias que emergem com base na análise de clusters, referentes aos 

domínios intrapessoal e interpessoal e ao conhecimento tácito enquanto construto unitário. 

Com a especificação dos modelos 2 e 3 procura-se estudar qual a melhor representação de 

2ª ordem do construto conhecimento tácito, se bidimensional ou unidimensional.  

O Modelo 2 (Figura 5.4) especifica uma estrutura de 2ª ordem, com duas variáveis 

endógenas, a primeira do domínio interpessoal (Inter) composta pelas variáveis latentes 

  

FIGURA 5.4 – Modelo 2 -Bidimensional: parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 410,81 , gl= 86, p< .01, RMSA=.06 
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«influenciar e lidar com o superior hierárquico» (ISup) e «motivação, preocupação e 

estabelecimento de credibilidade perante os subordinados» (MPSubor) e a segunda, do 

domínio interpessoal (Intra) composta pelas variáveis «gestão do Self perante os superiores 

hierárquicos» (SelfSup) e «gestão do Self perante os superiores hierárquicos» (SelfSup). 

Como se observa na Figura 5.4 o modelo prevê que a correlação entre as variáveis é 

diferente de zero. 

Com o Modelo 3, propõe-se testar se a estrutura factorial do conhecimento tácito é 

melhor representada por um modelo unidimensional de segunda ordem (Figura 5.5). 

 

FIGURA 5.5 – Modelo 3 - Unidimensional: parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 222,27, gl= 86, p< .01, RMSA=.06 
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Conforme é apresentado no diagrama estrutural (Figura 5.5) o modelo 

unidimensional contém apenas uma única variável latente (VL) que se supõe permitir 

explicar o padrão de respostas dos sujeitos nas quatro dimensões de avaliação (ISup; 

MPSubor; SelfSub; SelfSup). Associada a cada uma destas quatro variáveis latentes de 1ª 

ordem, associam-se as variáveis manifestas já anteriormente apresentadas.  Cada indicador 

empírico de 1º ordem (VL) é influenciado pelo factor geral conhecimento tácito 

(Conh_Tácito_Geral). 

Como pode ser observado no Quadro 5.8 (síntese relativa aos Modelos 2 e 3) o 

índice absoluto de ajustamento para ambos os modelos é estatisticamente significativo 

(χ2
(86)=410,8, p< .01 e χ2

(86)=222,3, p< .01). Como a ocorrência de um quiquadro 

estatisticamente significativo não é raro acontecer no teste de equações estruturais, a 

literatura aconselha a utilização do CFI (Comparative Fit Index, Bentler, 1990). Os valores 

comparativos do grau de ajustamento, nomeadamente o CFI apresenta valores de .81 e .92 

respectivamente para os modelos dois  e três. Contrariamente ao Modelo 2 (CFI inferior ao 

critério de .90), o Modelo 3 apresenta um CFI ≥ .90, indiciando um bom ajustamento. Ou 

seja, o modelo estrutural unidimensional hipotetizado de segunda ordem constitui uma 

representação adequada da covariância existente entre as variáveis observadas. Os valores 

comparativos do grau de ajustamento do Modelo 2, nomeadamente o CFI= .81, sugerem 

um ajustamento pobre para o modelo.  

 

QUADRO 5.8 – AFC para 2 Modelos de Ordem Superior (Síntese) 

Modelo χ2 g.l. p GFI CFI TLI AGFI PGFI RMSEA 

(2) 410,8 88 <.001 .86 .81 .78 .81 .63 .09 
(3) 222,3 88 <.001 .93 .92 .91 .91 .68 .06 

(2) Modelo Bidimensional; (3) Modelo Unidimensional; GFI = Goodness of fit índex; CFI = Comparative fit índex; 
TLI = Tucker-Lewis índex; RMSEA = Root-mean-square error of approximation. 

 

Nesta situação como os modelos estão anixados1 é ainda possível comparar o seu 

grau de ajustamento absoluto directamente. Como refere Byrne (1994) em modelos 

anixados a diferença no χ2 (∆χ2) entre os dois modelos segue ela própria a distribuição do 

χ2 com os graus de liberdade iguais à diferença entre os graus de liberdade correspondentes 

(∆ g.l.), podendo assim, ser testada estatisticamente. Neste caso, ∆χ2(0)= 410,809-

                                                 
1 No Original: Nested Models. 
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222,268=188,541, p<.00. A diferença obtida entre os dois modelos indica uma melhoria 

significativa no grau de ajustamento do Modelo 3. Os dados apresentados sugerem desta 

forma que o conhecimento tácito não é um construto bidimensional de segunda ordem, mas 

sim unidimensional, como preconizado pelos autores.   

Como pode ser observado no Quadro 5.8, o Modelo 3 apresentou tanto índices de 

ajustamento absoluto (GFI=.93 e RMSEA=.06), como os índices incrementais (TLI= .91 e 

CFI= .92), ou ainda, os índices de parcimónia (AGFI= .91 e PGFI= .68) em níveis 

considerados bons.  Apenas o valor obtido pelo índice RMSEA superior a .05 mostra que o 

grau global de ajustamento do modelo pode ser refinado. Permitem-se assim, correlações 

entre os erros de medida de S1:MSub e S11:MSub, S10:PSold e S11:MSub, S5:GSelf e 

S8:GSelf, como já sugerido no modelo de primeira ordem. Na medida em que estes 

refinamentos podem ser teoricamente justificados, submete-se este modelo a uma nova 

análise factorial confirmatória (Figura 5.6). 

 
Figura 5.6 – Modelo 3 - Unidimensional após refinamento: parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 192,428, df=83, p< .01 , RMSA=.05 
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Os índices de ajustamento após a redefinição foram considerados adequados. Tanto 

os índices de ajustamento absolutos (GFI=.94 e RMSEA=.05), como os índices 

incrementais (TLI=.92 e CFI=.93) ou ainda, os índices de parcimónia (AGFI= .92 e PGFI= 

.67) situaram-se em níveis considerados bons. O Quadro 5.9 apresenta a síntese dos 

coeficientes estandardizados das opções (sub-escalas) nos quatro factores e respectivos 

coeficientes de consistência interna.  

 

QUADRO 5.9 – Coeficientes estandardizados e coeficientes de consistência interna  das 
subescalas do QCT:Cmdt Pel - 1 Factor de 2ª Ordem (Síntese) 

 
  

A análise dos parâmetros estandardizados revela que todos os coeficientes são 

estatisticamente significativos, ou seja, as sub-escalas ISup, MPSubor, SelfSub e SelfSup 

correlacionam no factor teoricamente esperado, neste caso com o factor unitário e geral, 

Conh_Tácito_Geral. Os valores oscilam entre .86 (ISup) e .97 (MPSub e SelfSub). 

A consistência interna (calculada com base na formula alfa de Cronbach), obtida 

para cada uma das subescalas oscilam entre .54 (SelfSup) e .72 (SelfSup). Para o conjunto 

total de sujeitos (N=401) o alfa é .84, valor que traduz um bom grau de homogeneidade nas 

respostas às questões . Resta acrescentar que o valor de alfa obtido para a presente amostra 

é ligeiramente superior ao valor a que se chegou no estudo exploratório (.73). Os 

resultados da análise factorial confirmatória parecem revelar que o modelo unidimensional 

de 2ª ordem relativo ao construto conhecimento tácito é uma representação adequada da 

estrutura das quatro sub-escalas determinada com base na resposta dos 401 cadetes alunos.  

Escalas MPSubor ISup SelfSub SelfSup 
Situação S1 S2 S4 S13 

 .57 .37 .63 .59 
Situação S7 S3 S5 S14 

 .60 .59 .57 .72 
Situação S9 S6 S8  

 .54 .67 .72  
Situação S10  S15  

 .60  .67  
Situação S11    

 .33    
Situação S12    

 .65    
Conh_Tácito_Geral .97 .86 .97 .94 

Alfa Sub escalas .70 .55 .72 .54 
Alfa Escala Total .84 
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5.2. Estudo 2: Estudo Metrológico do QCP:Cmdt Pel (por Situação) 

 

Efectuado o estudo dos resultado globais do questionário apresenta-se  agora o 

estudo exploratório (sub-amostra 1) e confirmatório (sub-amostra 2) para as opções que 

compõem as 15 situações do instrumento. 

 
 

5.2.1. Procedimento Exploratório (por situação): Análise das Opções   

 
Este estudo tem por objectivo definir considerar da possibilidade de definição das 

variáveis que melhor representam as estratégias de influência, de modo a resolver cada 

uma das situações problema apresentadas. O estudo das estratégias utilizadas em diferentes 

domínios, pode revelar diferenças no modo como os especialistas e os novatos lidam com 

os diferentes factores do conhecimento tácito  e como expressam formas distintas de 

resolver o mesmo problema.  

Para a análise de cada uma das 15 Situações que compõem QCT: Cmdt Pel segue-

se um modelo uniforme:  

5.2.1.1.1. Tendência Central  

5.2.1.1.2. Matriz de Correlações  

5.2.1.1.3. Procedimento Factorial  

 
Os valores utilizados no cálculo da tendência centrada, matriz de correlações e 

procedimento factorial referem-se às respostas dos sujeitos a cada uma das opções do 

questionário. Para o cálculo do conhecimento tácito, os resultados para cada uma das 

opções foi re-cotado, tendo por base o desvio relativamente à média dos especialistas. O 

resultado total do conhecimento tácito para cada Situação reflecte a soma dos desvios 

relativamente às opções.  

Para cada uma das questões foram realizados os testes de “factorabilidade” de R. 

Apesar da medida de adequação da amostragem de Kaiser2 ser baixo nas Situações 1, 7, 

10, 12 e 15, os testes de esfericidade de Bartlett têm associado um nível de significância 

<.01 o que mostra existir correlação entre algumas opções e suporta a utilização da análise 

factorial nesta matriz de correlações. Utilizou-se como método de extracção o 

                                                 
2 Matriz Sampling Adequacy. 
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procedimento de “Componentes Principais” com valores próprios superiores a 1.00. Opta-

se por não apresentar a matriz não rodada dada a sua irrelevância para a interpretação dos 

resultados. No entanto, apresentam-se os valores próprios  e a percentagem da variância 

explicada para cada uma das opções. Os factores retidos foram posteriormente 

transformados através do procedimento de rotação oblíqua.  

 

 
5.2.1.1. Análise da Situação 1 

 

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. 

 
 

5.2.1.1.1. Tendência Central  

 
A observação do Quadro 5.10 mostra que os resultados médios das opções variam 

entre 1.73, resultado médio mais baixo registado na opção 9 («Falar com os soldados de 

forma amistosa sem evidenciar a sua autoridade como Comandante de Pelotão») e 4.24 

verificada na opção 8 («Reunir os seus Comandantes de Secção e perguntar porque razão a 

ordem não foi cumprida»).  

 
QUADRO 5.10 - Estatísticas Descritivas da Situação 1 – Motivação dos Subordinados 

Opção Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 3.00 3.00 3.23 0.84 1.00 3 5.00 5 

2 4.00 4.00 3.59 0.77 1.00 2 5.00 6 

3 3.00 3.00 2.69 0.82 1.00 5 5.00 1 

4 3.00 3.00 2.96 0.66 1.00 2 5.00 2 

5 3.00 3.00 2.68 0.76 1.00 4 5.00 1 

6 3.00 3.00 3.18 0.96 1.00 5 5.00 4 

7 2.00 2.00 2.10 0.91 1.00 20 5.00 1 

8 4.00 5.00 4.24 0.85 1.00 1 5.00 35 

9 2.00 1.00 1.73 0.86 1.00 38 4.00 5 

10 2.00 2.00 2.51 0.80 1.00 6 5.00 1 
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Para além da opção 8, destaca-se ainda com valores medianos mais elevados a 

opção 2 («Tomar directamente conta da situação, pôr a sua unidade em movimento e falar 

com o(s) sargento(s) para repor(em) a ordem na cadeia de comando»).  

As opções 1, 3, 4, 5 e 6  obtiveram respostas neutras, com valor mediano na 

alternativa de resposta 3. As opções 7 e 10 apresentaram também respostas 

maioritariamente desfavoráveis, com valor na alternativa de resposta 2. Quanto à dispersão 

das respostas dos sujeitos, não se detecta qualquer opção com um comportamento 

inadequado, correspondendo o menor desvio à opção 4 (DP=.66) e o maior desvio à opção 

7 (DP=.91). 

 

 

5.2.1.1.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.11) mostra que as opções 2, 6 e 10 

estão moderada e positivamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos mais autoritários, de maior firmeza com recurso à punição. 

Comportamentos associados a uma maior passividade, opções 5, 7 e 9, esperando que 

sejam os soldados a executar por si a tarefa, apresentam um padrão de correlações 

moderadamente elevado.  

 

QUADRO 5.11 – Matriz de Correlações - Situação 1 – Motivação dos Subordinados 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -          

2 .03 -         

3 .09 -.07         

4 .15 -.03 .47**        

5 .04 -.32** .38** .63**       

6 .29** .35** .28* .23* .13      

7 -.18 -.07 .18 .20 .45** .18     

8 .07 -.01 -.06 -.14 -.15 .03 .05    

9 -.16 -.17 .22 .03 .41** -.03 .48** -.12   

10 .11 .31** .27* .13 -.01 .179 .07 -.15 .01  

CT S1 .01 -.13 .11 .13 .23* -.12 .23* -.17 .27* .10 

Notas: CT S1 – Conhecimento Tácito para a Situação 1; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 
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É ainda de referir que a opção 2 apresenta a única correlação negativa  e 

significativa com a opção 5 (-.32). A um comportamento de passividade contrapõe-se um 

comportamento de acção. As correlações positivas e significativas obtidas entre as opções 

3, 4 e 5, remetem para a focalização na tarefa, esclarecendo o que deve ser realizado. A 

opção 8 destaca-se por não apresentar qualquer correlação positiva e significativa com as 

restantes opções. 

Verificam-se ainda correlações positivas significativas (p< .05) entre o resultado 

total do conhecimento tácito para a situação 1 e as opções 5 (.23),  7 (.23) e 9 (.27). Os 

dados parecem sugerir que sujeitos com baixos níveis de conhecimento tácito tendem a 

escolher como mais adequados comportamentos que em média representam escolhas 

menos adequadas neste tipo de situação (i.e. pontuações médias baixas na opção 5 (2.68), 7 

(2.10) e 9 (1.73)). 

 

 

5.2.1.1.3. Procedimento Factorial  

  

 Apresenta-se no Quadro 5.12 a matriz rodada (situação 1 e respectivas opções). 

Encontram-se quatro factores que explicam aproximadamente 68% da variância total. O 

Factor I explica 25% dos resultados, com saturações ≥ .70, definido pelas opções 3, 4 e 5. 

O enunciado destas 3 opções permite considerar este factor associado à «clarificação do 

papel de  trabalho» na taxionomia de Yukl  (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981). A 

necessidade de manter os indivíduos informados dos seus deveres e responsabilidades, 

dizendo-lhes o quanto se espera deles, persuadindo-os com foco nos objectivos e na missão 

verificando o seu desempenho, constitui um elemento preponderante para a clarificação do 

papel de trabalho. A eficiência da tarefa requer comportamentos dirigidos para a missão, 

gerindo as competências das pessoas e os recursos disponíveis de modo eficiente, 

mantendo a ordem e a confiança nos homens.  

O Factor II é responsável por 18 % da variância dos resultados e é definido pelas 

opções 2, 6 e 10, com saturações ≥ .63. Este factor parece remeter para a estratégia de 

influência - «pressão» (Yukl, 1998; Yukl & Falbe, 1990) ou «estratégia autoritária», 

fazendo o uso de ordens ou ameaças para intimidar os homens a obedecer ao seu pedido e 

para o factor «administração da disciplina» da taxionomia de Yukl (Fleet & Yukl, 1986; 
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Yukl, 1979/1981), na medida em que o Comandante acha apropriado disciplinar a acção 

para lidar com os subordinados que violam as regras, desobedecem a uma ordem, ou 

tenham consistentemente um desempenho pobre.  

 

QUADRO 5.12 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 1 – Motivação dos Subordinados 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 4 

1. Identificar e mandar sair da área os soldados dos outros pelotões e 
informar o incidente aos outros Comandantes de Pelotão.  .39 .17 -.53 .36 

2. Tomar directamente conta da situação, pôr a sua unidade em movimento 
e falar com o(s) sargento(s) para repor(em) a ordem na cadeia de 
comando. 

-.17 .81 -.15 .07 

3. Dizer aos soldados o que quer que seja feito especificamente e dizer-lhes 
quando volta para nova revista.  .70 .22 .20 -.05 

4. Reunir o Pelotão e dizer que a sua actuação não está de acordo com a 
missão. .83 .08 .06 -.07 

5. Relembrar os soldados sobre a falta de tempo e a necessidade de fazer 
muitas coisas rapidamente para a preparação do deslocamento nocturno. .77 -.22 .47 -.06 

6. Mandar formar imediatamente o Pelotão e repetir a ordem de forma 
incisiva e autoritária. .43 .63 -.04 .42 

7. Esperar e ver se os soldados executam por si próprios as tarefas. .30 .07 .80 .19 

8. Reunir os seus Comandantes de Secção e perguntar porque razão a 
ordem não foi cumprida.  -.16 -.09 -.05 .84 

9. Falar com os soldados de forma amistosa sem evidenciar a sua 
autoridade como Comandante de Pelotão. .20 -.12 .79 -.12 

10. Avisar os Comandantes de Secção que vai considerar a possibilidade da 
utilização de punições, se o Pelotão não preparar tudo de imediato. .21 .69 .02 -.29 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.57 
.25 

1.83 
.18 

1.24 
.12 

1.12 
.11 

  

 

O Factor III, explicativo de 12% da variância total dos resultados, é definido pelas 

opções 1, 7 e 9; todavia, a opção 1 apresenta uma saturação negativa no factor. Este factor 

traduz a dimensão «laissez-faire» de Bass (1985), a ausência de liderança, ou uma 

estratégia de «passividade», esquivando tomar uma posição e abdicando da autoridade que 

é investida no Comandante.  

Assinale-se que no Factor IV apenas satura a opção 8. Este resultado pode permitir 

compreender o baixo valor da medida de adequação da amostragem de Kaiser, mas 

também pode permitir explorar o comportamento face à situação. Refira-se que os 

comportamentos de inspecção e de revistas prévias são da responsabilidade dos 

Comandantes de Secção. Quando o Comandante de Pelotão passa revista, é suposto tratar-
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se apenas de uma confirmação das indicações dadas. De facto, o factor referido explica 

aproximadamente 11% da variância total, valor não desprezível, sendo o resultado mais 

elevado entre as 10 opções da Situação 1, o que leva a reter este factor na solução final. 

Associa-se este factor à «monitorização das operações» ou à «procura de informação 

adicional», dada a necessidade de verificar com os seus Comandantes de Secção a razão do 

não cumprimento da ordem, exigindo-lhes explicações e responsabilidade. (Van Fleet & 

Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981)  

 

 

5.2.1.2. Análise da Situação 2 

 
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 

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.  

 
 
 
5.2.1.2.1. Tendência Central  

 

O Quadro 5.13 apresenta a estatística descritiva calculada com base nas respostas 

dos sujeitos à Situação 2. Com valores medianos mais elevados destacam-se as opções 1 

(«Explicar o seu ponto de vista ao Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão em 

termos da Missão – Inimigo – Terreno – Meios – Considerações de Natureza Civil – e – 

Tempo Disponível (MITMCnC-T) e das eventuais consequências da decisão na missão da 

Bateria.»), 2 e 3. As opções 4 e 5 obtiveram respostas neutras, com valor mediano na 

alternativa de resposta 3. 

As opções 8 («Reunir o apoio dos Sargentos mais graduados e apresentarem-se para 

exporem juntos o caso ao Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão.»), 7 e 6 

apresentaram respostas maioritariamente desfavoráveis, com a mediana a oscilar entre a 

alternativa de resposta 1 e 2.   
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No que respeita à variabilidade das respostas, expressa através dos desvios padrão, 

não parece inadequada, embora as opções 7 (DP=.71) e 8 (DP=.65; o mesmo que apresenta 

a mediana mais extrema) são as que no conjunto apresentam menor dispersão (veja-se 

também as colunas referentes às frequências de respostas aos pontos de ancoragem que 

definem os extremos da escala de avaliação utilizada). 

 
QUADRO 5.13 - Estatísticas descritivas das opções da Situação 2 – Influenciar o Superior Hierárquico 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.14) mostra que as opções 1, 2 e 3 se 

correlacionam positiva e significativamente, enquanto que as opções 1 e 2 apresentam 

correlações negativas significativas com as opções 5 e 7.  Os dados sugerem que o recurso 

à argumentação e à explicação dos factos se aproximam e se afastam do recurso a pedidos 

de ajuda de terceiros. 

Comportamentos associados à ajuda de terceiros, opções 5, 6, 7 e 8,  apresentam 

um padrão de correlações moderadamente elevado e simultaneamente são as opções que 

apresentam os valores médios mais baixos, ou seja, pouco adequados para lidar com o 

problema apresentado na Situação 2. A Situação parece apelar a que o Comandante de 

Pelotão recorra à argumentação, à explicação dos factos e à compressão por si próprio da 

ordem emitida, em detrimento do pedido de ajuda de terceiros para influenciar o seu 

Comandante.   

 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 4.00 4.00 3.93 0.84 1.00 1 5.00 19 

2 4.00 4.00 3.70 0.89 1.00 1 5.00 14 

3 3.50 4.00 3.43 0.85 1.00 3 5.00 5 

4 3.00 3.00 3.26 0.88 2.00 16 5.00 7 

5 3.00 3.00 2.50 0.76 1.00 7 4.00 6 

6 2.00 2.00 2.21 0.79 1.00 12 5.00 1 

7 1.00 1.00 1.49 0.71 1.00 48 4.00 3 

8 1.00 1.00 1.41 0.65 1.00 53 4.00 1 
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QUADRO 5.14 – Matriz Correlações - Situação 2 – Influenciar o Superior Hierárquico 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -        

2 .34** -       

3 .24* .27* -      

4 .11 -.14 .02 -     

5 -.24* -.26* .06 .37** -    

6 .02 -.18 .09 -.01 .30* -   

7 -.28* -.15 .09 .26* .50** .17 -  

8 -.08 -.02 .09 .07 .40** .32** .49** - 

CT S2 -.25* -.08 -.07 .06 .11 .12 .33** .36** 

Notas: CT S2 – Conhecimento Tácito para a Situação 2; A sombreado correlações 
superiores a .20 ; ** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 

 

Verificam-se ainda correlações positivas significativas (p<.05) entre o resultado 

total do conhecimento tácito para a situação 2 e as opções 7 (.33) e 8 (.27) e negativas 

significativas com a opção 1 (-.25). A baixos níveis de conhecimento tácito estão 

associadas decisões contrarias à ordem emitida e ao apoio dos Sargentos para expor o caso 

ao Comandante (pontuações médias baixas na opção 7 (1.49) e 8 (1.41). De forma oposta, 

indivíduos com elevado nível de conhecimento tácito utilizam explicações detalhas com 

base nos factores de decisão (MITMCn-T) (pontuações médias elevadas na opção 1 (3.93)) 

para enfrentar a situação. 

 

 
5.2.1.2.3. Procedimento Factorial  

 

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 3 factores que em 

conjunto explicam cerca de 63% da variância total (Quadro 5.15).  

O Factor I explica 30% dos resultados, com saturações ≥ .58, definido pelas opções 

5, 6, 7 e 8. Este factor relaciona-se com a estratégia de influência tipo «aliança» (Yukl, 

1998; Yukl & Falbe, 1990), dada a procura de ajuda de terceiros de modo a persuadir o 

Comandante a concordar com a sua opinião. De notar que o conteúdo da opção 7, não 

remete para o construto evidenciado pelo Factor I, facto a explorar posteriormente na 

análise factorial confirmatória.  
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O Factor II responsável por 19 % da variância dos resultados é definido pelas 

opções 1, 2 e 3, com saturações ≥.70. Este factor remete para a estratégia de influência - 

«Persuasão Racional» (Yukl, 1998; Yukl & Falbe, 1990), com recurso a argumentos 

lógicos e evidências factuais para persuadir os outros a pensarem que a decisão não é 

adequada, porque leva a consequências opostas aos objectivos traçados. 

 

QUADRO 5.15 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 2 - Influenciar o Superior 
Hierárquico 

  

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 

1. Explicar o seu ponto de vista ao Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão em termos da Missão – Inimigo – Terreno – 
Meios – Considerações de Natureza Civil – e – Tempo Disponível 
(MITMCnC-T) e das eventuais consequências da decisão na missão da 
Bateria.  

-.20 .75 .17 

2. Dizer ao Comandante de Bateria/Esquadrão/Companhia que a sua ordem tem 
um impacto negativo na moral dos soldados. -.07 .71 -.16 

3.  Dirigir-se ao Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão sozinho e 
perguntar-lhe porque razão fez essa exigência. .32 .70 .04 

4. Tentar compreender por si próprio porque razão o Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão emitiu a ordem e explicá-la aos seus soldados. -.07 .08 .95 

5. Falar com os Comandantes de Secção e pedir-lhes opinião e apoio. .58 -.18 .46 
6. Conseguir o apoio dos Comandantes das outras Unidades de Tiro e irem 

juntos falar com o Comandante de Bateria. .68 .03 -.21 

7. Baseado na posição no terreno das suas tropas, tomar uma decisão contrária à 
ordem do Comandante, fundamentada no princípio “missão em primeiro 
lugar” e explicar a sua actuação posteriormente. 

.64 -.12 .31 

8. Reunir o apoio dos Sargentos mais graduados e apresentarem-se para 
exporem juntos o caso ao Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão. .80 .07 -.02 

Valores Próprios 

% da Variância Explicada 
2,40 

.30 

1,52 

.19 

1,09 

.13 

 

O Factor III, que explica 13% da variância total dos resultados, é definido apenas 

pela opção 4 («Tentar compreender por si próprio porque razão o Comandante de 

Companhia/Bateria/Esquadrão emitiu a ordem e explicá-la aos seus soldados.») Este factor 

parece remeter para uma dimensão intra-pessoal, de «auto-confiança e auto-regulação», 

também conhecida por «auto-eficácia» (Bandura, 1982, 1986, 1997, citado por Sashkin, 

2004, p.185 ) ou «controlo-interno», uma das características dos lideres transformacionais. 

Dado tratar-se de um factor com um peso explicativo elevado (.95), deve ser mantido na 

solução final.  
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5.2.1.3. Análise da Situação 3 

 

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.  

 

 

5.2.1.3.1. Tendência Central  

 

A observação do Quadro 5.16 permite notar que as médias para as 11 opções se 

situam entre 1.96, opção 1 («Se tem conhecimento de que o Comandante de 

Companhia/Bateria/Esquadrão pretende atribuir uma tarefa a alguém, deve falar com essa 

pessoa antes do Comandante o fazer, de modo a que essa pessoa inicie a tarefa antes do 

Comandante se reunir com ela») e 4.03, opção 4 («Não esperar que lhe seja dito o que 

fazer: antecipe o que é necessário ser feito, e se for capaz, faça-o»). Destaca-se ainda com 

valores medianos mais elevados as opções 3 («Ajudar o seu Comandante a melhorar a sua 

gestão do tempo»), 6 e 7 .  

 

QUADRO 5.16 - Estatísticas descritivas das opções da Situação 3 
 Influenciar o Superior Hierárquico 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 2.00 2.00 1.96 .83 1.00 26 4.00 3 

2 3.00 3.00 2.68 .90 1.00 5 5.00 3 

3 4.00 4.00 3.65 .81 2.00 8 5.00 9 

4 4.00 4.00 4.03 .71 2.00 1 5.00 20 

5 3.00 4.00 3.23 1.01 1.00 3 5.00 5 

6 4.00 4.00 3.85 .80 1.00 1 5.00 14 

7 4.00 4.00 3.61 .80 1.00 1 5.00 9 

8 3.00 4.00 3.28 .84 1.00 1 5.00 3 

9 2.00 2.00 2.09 .86 1.00 18 5.00 1 

10 3.00 3.00 3.15 .89 1.00 5 5.00 4 

11 3.00 3.00 2.95 .87 1.00 5 5.00 3 
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As opções 2, 5, 8,10 e 11 obtiveram respostas neutras, com valor mediano na 

alternativa de resposta 3. A opção 9 («Dirigir-se ao Adjunto do Comando [Sargento 

Ajudante] e pedir sugestões sobre o que fazer acerca do estilo de gestão do 

Comandante..»), apresenta também respostas maioritariamente desfavoráveis, com 

mediana 2. Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, não se detecta qualquer opção 

com um comportamento inadequado, apenas a opção 5 apresenta um desvio padrão 

superior à unidade.   

 

 

5.2.1.3.2. Matriz de Correlações 

 

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.17) mostra que as opções 1, 3, 4 e 10 

se correlacionam de forma positiva e muito significativa (p< .01), sugerindo uma 

aproximação entre os comportamentos de disponibilidade pessoal de ajuda. É de destacar 

que as opções 2 e 10 apenas se correlacionam de forma positiva e significativa (p<. 01) 

entre si, com correlações negativas e significativas (p< .01) entre a opção 2 e as opções 7 e 

9. O conteúdo das opções remete para comportamentos de passividade, que se opõem a 

formas mais activas de ajuda.    

 

QUADRO 5.17 – Matriz de Correlações - Situação 3 – Influenciar o Superior Hierárquico 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -           

2 .05 -          

3 .35** -.06 -         

4 .30** -.09 .28* -        

5 .16 -.00 -.05 .52** -       

6 .16 .18 .27* .59** .44** -      

7 .05 -.32** .15 .19 .24* .26* -     

8 -.00 -.15 .13 .12 .24* .06 .44** -    

9 -.05 -.23* -.04 .04 .21 .02 .34** .40** -   

10 .42** .06 .53** .22 -.04 .30** .03 -.11 -.18 -  

11 -.13 .42** -.19 .08 .07 .08 -.12 -.02 .12 -.19 - 

CT S3 .05 -.10 -.15 .06 .05 -.18 -.00 .09 .34** -.22 .10 

Notas: CT S3 – Conhecimento Tácito para a Situação 3; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 
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Os comportamentos que indiciam pró-actividade, opções 4, 5 e 6, apresentam um 

padrão de correlações significativo (p< .01), assim como as opções 7, 8 e 9 que remetem 

para a procura de ajuda ao Comandante.  

Verifica-se apenas uma correlação positiva e significativa (p< .01) entre o resultado 

total do conhecimento tácito para a situação 3 e a opção 9 (.34). Indivíduos com elevado 

conhecimento tácito não julgam adequado “dirigir-se ao Adjunto do Comando (Sargento 

Ajudante) e pedir sugestões sobre o que fazer acerca do estilo de gestão do Comandante”. 

A opção 9 regista a segunda média mais baixa (2.09).  

 

 
5.2.1.3.3. Procedimento Factorial  

 
A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 factores com 

valores próprios superiores a 1.00, que no conjunto explicam cerca de 67% da variância 

dos resultados (Quadro 5.18).  

 
QUADRO 5.18 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 3 - Influenciar o Superior 

Hierárquico 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 4 

1. Se tem conhecimento de que o Comandante de Companhia/ Bateria/Esquadrão 
pretende atribuir uma tarefa a alguém, deve falar com essa pessoa antes do 
Comandante o fazer, de modo a que essa pessoa inicie a tarefa antes do Comandante 
se reunir com ela. 

.29 -.05 -.06 .65 

2. Esperar e agir apenas quando o Comandante lhe transmitir indicações. .00 -.31 .84 .08 

3. Ajudar o seu Comandante a melhorar a sua gestão do tempo. .14 .11 -.14 .83 

4. Não esperar que lhe seja dito o que fazer: antecipe o que é necessário ser feito, e se 
for capaz, faça-o. .85 .11 -.03 .32 

5. Se é necessário fazer algo, mas não o pode fazer, encontre alguém e envolva-o – sem 
que lhe tenha sido pedido pelo Comandante. .82 .27 .01 -.06 

6. Oferecer-se para tratar de tarefas específicas antes que o Comandante lhas mencione. .78 .09 .17 .37 

7. Quando o Comandante regressar de reuniões de comando e de Estado-Maior, tomar a 
iniciativa de se encontrar de imediato com ele e anotar tudo o que tem que ser feito. .32 .70 -.34 .12 

8. Confiar na cadeia de comando de Sargentos. .15 .81 -.09 .02 

9. Dirigir-se ao Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) e pedir sugestões sobre o que 
fazer acerca do estilo de gestão do Comandante. .10 .78 -.02 -.19 

10. Perguntar frequentemente ao Comandante de Companhia/Bateria/ 
      Esquadrão o que pode fazer para o ajudar e aliviá-lo das tarefas mais pesadas. 

.16 -.18 -.07 .84 

11. Assumir que o Comandante é assim e fazer o seu melhor para continuar com ele. .10 .08 .82 -.25 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.70 
.24 

2.06 
.18 

1.69 
.15 

1.02 
.09 
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O Factor I explica cerca de 24% da variância dos resultados e é definido pelas 

opções 4, 5 e 6, com saturações ≥ .78. Este factor parece indicar a «predisposição para 

actuar proactivamente», tomando a iniciativa e antecipando a solução ao problema. A 

iniciativa é um atributo que tem implicação na liderança directa.  

O Factor II explica cerca de 18% da variância e é composto pelas opções 7, 8 e 9, 

com saturações ≥ .70 e associa a «iniciativa à necessidade de algum apoio ou suporte 

adicional» na ajuda ao Comandante.  

O Factor III explica 15% da variância dos resultados e associa as opções 2 e 11, 

com saturações ≥ .82. Pode-se interpretar este factor como um comportamento de 

passividade. A matriz de correlações mostra uma correlação negativa entre os Factores III 

e IV, confirmando-os como inversos. 

Finalmente, o Factor IV explica 9% da variância dos resultados, é definido pelas 

opções 1, 3 e 10, com saturações ≥ .65. A partir do enunciado destas opções, este factor 

parece indicar a «disponibilidade pessoal na ajuda à gestão do tempo», antecipando e 

perguntando ao Comandante o que fazer para o ajudar nas tarefas. Factor II e IV 

apresentam correlações negativas, contrapondo a necessidade de suporte/apoio na ajuda ao 

Comandante com a disponibilidade pessoal nesse apoio.  

 

 

5.2.1.4. Análise da Situação 4 

 

A Situação 4 descreve um cenário em que o Comandante de Pelotão de Carros de 

Combate ocupa uma posição de vigia 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.  
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5.2.1.4.1. Tendência Central 

 

A observação do Quadro 5.19 mostra que os resultados médios nas opões variam 

entre 1.93, resultado médio mais baixo registado na opção 7 («Pôr a decisão para trás das 

costas; tente não pensar muito sobre o assunto.») e 4.19 verificado na opção 9 («Não 

deixar que os soldados se sintam desmoralizados devido à sua decisão – dê-lhes confiança 

e encoraje-os.»). Para além da opção 7, destaca-se ainda com valores medianos mais 

elevados as opções 10 («Colocar a questão ao seu Comandante de Esquadrão e convencê-

lo a permitir mais liberdade de iniciativa em certas alturas, como neste exercício.»), 4, 6, 5, 

1 e 3. As opções 8 e 2 obtiveram respostas neutras, com valor mediano na alternativa de 

resposta 3. Além da opção 7 não existem outras opções com respostas maioritariamente 

desfavoráveis.  

 

QUADRO 5.19 - Estatísticas descritivas da Situação 4– Gestão do Self 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Não se detecta qualquer opção com dispersão das respostas inadequado, apenas as 

opções 1 e 7 apresentam desvio padrão superior à unidade.   

 

5.2.1.4.2. Matriz de Correlações 

 
A análise da matriz de correlações (Quadro 5.20) indica que as opções na totalidade 

se correlacionam de forma positiva e muito significativa (p< .01), sugerindo uma elevada 

convergência entre os comportamentos da gestão do Self. São excepções, os valores 

obtidos entre as opções  4 e 7 (.05) e 8 e 10 (.08), com correlações próximas de zero.  

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 4.00 4.00 3.53 1.02 1.00 5 5.00 12 

2 3.00 3.00 3.11 .80 1.00 1 5.00 4 

3 4.00 4.00 3.44 .98 1.00 2 5.00 10 

4 4.00 4.00 4.11 .69 3.00 15 5.00 24 

5 4.00 4.00 3.83 .92 1.00 3 5.00 17 

6 4.00 4.00 3.84 .83 2.00 6 5.00 16 

7 2.00 1.00 1.93 1.03 1.00 35 4.00 10 

8 3.00 3.00 3.41 .82 2.00 8 5.00 9 

9 4.00 4.00 4.19 .73 3.00 15 5.00 30 

10 4.00 4.00 4.18 .78 2.00 2 5.00 30 
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A auto-reflexão (opção 4) e a explicação/aceitação das razões da decisão (opção 8), 

apresentam respectivamente baixas relações com a passividade e com  a tentativa de 

garantir mais liberdade de iniciativa. 

 
QUADRO 5.20 – Matriz de Correlações - Situação 4 – Gestão do Self 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -          

2 .47** -         

3 .35** .34** -        

4 .47** .39** .34** -       

5 .54** .51** .39** .51** -      

6 .28* .33** .35** .54** .41** -     

7 .28* .30** .26* .05 .45** .24* -    

8 .33** .32** .61** .16 .45** .34** .37** -   

9 .29** .20 .49** .46** .44** .53** .14 .44** -  

10 .17 .44** .28* .41** .33** .26* .14 .08 .28* - 

CT S4 .05 .04 .01 -.01 -.08 -.10 .20 .08 -01 -10 

Notas: CT S4 – Conhecimento Tácito para a Situação 4; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 

 

Não se verifica qualquer correlação significativa entre o resultado total do 

conhecimento tácito para a situação 4 e o resultado das opções. O nível de conhecimento 

tácito não é discriminativo da adequabilidade das opções. Não deixa de ser curioso é que a 

correlação mais elevada se regista na opção 7 (.20), pontuada com o valor médio mais 

baixo (1.93). Mantém-se a tendência para baixos níveis de conhecimento tácito associados 

estarem associados às opções julgadas menos adequadas para lidar com a situação. 

 

 

5.2.1.4.3. Procedimento Factorial  

 
A análise em componentes principais permitiu a extracção de 3 factores que em 

conjunto explicam cerca de 66% da variância total (Quadro 5.21). O Factor I explica 42% 

dos resultados, com saturações ≥ .59, definido pelas opções 1, 2, 4, 5 e 10. Este factor 

remete para o comportamento de «auto-observação/avaliação» (Manz & Sims, 1987). A 

auto-observação passa pela recolha de informação sobre o comportamento e desempenho 

do grupo, comparando-o com o seu próprio desempenho, de modo a implementar acções 
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correctivas. As opções remetem para a auto-reflexão sobre o desempenho, reflectindo e 

compreendendo o papel dos outros na decisão, de modo a retirar ilações para o futuro.  O 

conteúdo relativo à opção 10 nada tem a ver com o factor «auto-observação», pelo que 

carece de atenção no estudo confirmatório.   

 

QUADRO 5.21 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 4 - Gestão do Self 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 

1. Pensar sobre o seu desempenho, de modo a procurar ultrapassar o que levou 
a essa situação. .59 .48 -.39 

2. Tentar compreender o papel dos outros na decisão (se é que existem outras 
pessoas). .72 .49 -.28 

3. Durante o debriefing admitir perante os seus soldados que cometeu um erro; 
assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. .28 .38 -.76 

4. Reflectir sobre a decisão e determinar o que deveria ter feito, de forma a 
aproveitar essa experiência. .79 -.08 -.54 

5. Relembrar a si próprio que fará melhor na missão seguinte. .64 .55 -.54 
6. Durante o debriefing descrever o erro aos seus graduados como forma de 

ajudar a desenvolvê-los e treiná-los. .51 .04 -.70 

7. Pôr a decisão para trás das costas; tentar não pensar muito sobre o assunto. .19 .81 -.24 
8. Durante o debriefing tentar explicar ao seu pessoal as razões da decisão. .09 .59 -.73 
9. Não deixar que os soldados se sintam desmoralizados devido à sua decisão – 

dê-lhes confiança e encoraje-os. .37 .01 -.84 

10. Colocar a questão ao seu Comandante de Esquadrão, por forma a convencê-lo 
a permitir mais liberdade de iniciativa em certas alturas, como neste exercício. .72 .02 -.23 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

4.21 
.42 

1.23 
.12 

1.10 
.11 

 

O Factor II é responsável por 12 % da variância dos resultados, é definida apenas 

pela opção 7 («Pôr a decisão para trás das costas; tentar não pensar muito sobre o assunto») 

A opção 5 embora faça parte ao Factor I, satura consideravelmente no Factor II (.41). A 

matriz de correlações mostra uma correlação negativa entre o II e III factor, o que 

eventualmente permite a interpretação de um comportamento de «passividade ou de 

ausência de auto-crítica».  

O Factor III, explicativo de 11% da variância total dos resultados é definido pelas 

opções 3, 6, 8 e 9 e apela a um comportamento de «auto-crítica» (Manz & Sims, 1987). O 

conteúdo das opções remete para um comportamento de auto-critica, como por exemplo o 

assumir da responsabilidade perante os subordinados, aproveitando a experiência para o 

seu desenvolvimento, evitando assim que se sintam desmoralizados. 
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5.2.1.5. Análise da Situação 5 

 

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.  

 
 
 
5.2.1.5.1. Tendência Central  

 

A observação do Quadro 5.22 permite notar que as médias para as 11 opções 

variam entre 1.34, opção 8 («Não fazer nada; ir-se embora e esperar que o condutor se 

acalme.») e 3.94, opção 2 («Chamá-lo de imediato à parte e repreendê-lo: seja inflexível»). 

As opções 5, 7, 9, 11 e 12 obtiveram respostas neutras, com valor mediano na 

alternativa de resposta 3. Além da opção 8, surgem com respostas maioritariamente 

desfavoráveis as opções 1, 3, 4, 6 e 10. Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, não 

se detectou qualquer opção com um comportamento inadequado, apenas as opções 1 e 7 

apresentam desvio padrão superior à unidade.   

 

QUADRO 5.22- Estatísticas descritivas da Situação 5 – Gestão do Self 

 
 
 
 

 

 
 
 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 2.00 1.00 2.09 1.01 1.00 29 4.00 8 

2 4.00 4.00 3.94 .89 2.00 4 5.00 25 

3 2.00 2.00 1.69 .69 1.00 33 4.00 2 

4 2.00 2.00 2.66 .97 1.00 5 5.00 2 

5 3.00 3.00 3.29 .96 1.00 3 5.00 9 

6 2.00 2.00 1.90 .84 1.00 28 4.00 4 

7 3.00 3.00 2.94 1.16 1.00 7 5.00 11 

8 1.00 1.00 1.34 .57 1.00 57 3.00 4 

9 3.00 3.00 2.69 .96 1.00 11 5.00 3 

10 2.00 2.00 2.25 .79 1.00 13 5.00 1 

11 3.00 4.00 3.41 .79 1.00 1 5.00 4 

12 3.00 3.00 3.36 .96 1.00 3 5.00 9 
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5.2.1.5.2. Matriz de Correlações 

 
A análise da matriz de correlações (Quadro 5.23) mostra que há uma correlação  

positiva e significativa entre as opções 2, 5, 11 e 12 e negativa entre estas e a opção 8. Os 

dados sugerem que o recurso a comportamentos mais firmes, onde é exigida a aplicação da 

disciplina se contrapõem a comportamentos de passividade. Estão ainda conotados como 

comportamentos de passividade (opção 8), o acto de delegar no Sargento de Pelotão o 

problema (opção 3).  

 
QUADRO 5.23 – Matriz de Correlações - Situação 5 – Gestão do Self 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 -            

2 .13 -           

3 .10 -.20 -          

4 .23* .03 .47** -         

5 -.01 .45** -.05 .13 -        

6 .24* -.06 .25* .19 -.04 -       

7 .18 .14 .18 .20 .02 .48** -      

8 .15 -.43** .50* .07 -.23* .15 .05 -     

9 -.13 .21 .31** .10 .04 .10 .25* .17 -    

10 -.04 -.05 .33** .05 -.06 -.02 .13 .33** .74** -   

11 -.19 .34** .01 -.10 .51** -.21 -.15 -.14 .09 .16 -  

12 -.02 .43** .08 .15 .34** .03 .16 -.23* .19 .10 .20 - 

CT S5 .10 -.12 .08 .05 -.14 .26* .16 .06 .07 .03 -.18 -.17 

Notas: CT S5 – Conhecimento Tácito para a Situação 5; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 

 

A correlação mais elevada regista-se entre a opção 9  e 10, comportamentos que 

traduzem o recurso à ajuda de terceiros.  

Não se verificam correlações significativas entre o resultado total do conhecimento 

tácito para a situação 5 e o resultado de cada uma das opções, excepto na opção 6 (a 

terceira com média mais baixa, 1.90), a que se associam menores níveis de Conhecimento 

Tácito. Lidar com o problema, fazendo uso do posto é avaliado como pouco adequado 

pelos Comandantes de Pelotão com maior conhecimento tácito e experiência. 
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5.2.1.5.3. Procedimento Factorial  

 

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 factores que em 

conjunto explicam cerca de 66% da variância total (Quadro 5.24).  

O Factor I que explica cerca de 22% da variância dos resultados é definido pelas 

opções 3, 4 e 8 com saturações ≥ .59.  O conteúdo das opções traduz a dimensão «laissez-

faire» de Bass (1985), em que o Comandante de Pelotão não actua perante referências 

negativas acerca de si e delega a sua autoridade no seu Sargento.  

 
QUADRO 5.24 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 5 - Gestão do Self 

OPÇÕES 
Após Rotação 

Factores 
1 2 3 4 

1. Na presença de todo o Pelotão, mandar o seu condutor executar 50 flexões de 
braços como punição pela sua insubordinação.  .35 .02 .47 .30 

2. Chamá-lo de imediato à parte e repreendê-lo: seja inflexível.  -.22 .80 .15 -.02 
3. Dirigir-se ao Sargento de Pelotão para que tome conta do problema. .83 -.10 .15 -.36 

4. Mandar calar o seu condutor e dizer-lhe que volte para o seu trabalho. .72 .20 .30 .08 

5. Chamá-lo à parte e dizer-lhe para ir falar consigo dentro de uma hora. .12 .77 -.16 .07 

6. Responder ao condutor imediatamente, defender-se e fazer-se valer do seu posto. .28 -.06 .74 .00 
7. Dizer ao condutor que a situação é passível de punição. .12 .14 .78 -.21 
8. Não fazer nada; ir-se embora e esperar que o condutor se acalme. .59 -.50 .01 -.32 
9. Falar com o seu Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão sobre o 

problema e pedir-lhe conselho. .13 .17 .16 -.89 

10. Falar com outro Comandante de Pelotão e pedir-lhe conselho. .22 -.02 -.03 -.89 
11. Chamá-lo à parte e em privado perguntar-lhe qual é o problema. .02 .59 -.49 -.20 

12. 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. 

.04 .66 .16 -.16 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.59 
.22 

2.39 
.20 

1.73 
.14 

1.17 
.10 

  

O Factor II explica cerca de 20% da variância e é composta pelas opções 2, 5, 11 e 

12, com saturações >.60. A situação exige que o Comandante de Pelotão «administre a 

disciplina» (Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981), em privado de forma inflexível. A 

matriz de correlações mostra uma correlação negativa entre a segunda e a primeira 

componente, entre a ausência de actuação e a necessidade de exercer a disciplina.   

O Factor III explica 14% da variância dos resultados e associou as opções 1, 6 e 7 

com saturações >.40. Podemos interpretar esta componente associada às estratégias de 
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influência «pressão» e «legitimação» (Yukl, 1998; Yukl & Falbe, 1990) com recurso a 

ameaças de punição e fazendo uso do seu posto para fazer face à situação.  

Finalmente o Factor IV explica 10% da variância dos resultados, é definido pelas 

opções 9 e 10, com saturações >.80. O enunciado das opções traduz o recurso aos pares e 

superiores, como fontes de «ajuda e apoio» para lidar com a situação.  

 
 

5.2.1.6. Análise da Situação 6 
 

 
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.  

 

5.2.1.6.1. Tendência Central  

 
Destaca-se com valor mediano mais elevado a opção 10 («Esperar uma hora após a 

reunião e abordar o Comandante de Companhia com uma solução alternativa.») (Quadro 

5.25). Com valor mediano na alternativa de resposta 3, surgem as opções 4, 5, 8 e 9. Com 

respostas maioritariamente desfavoráveis destacam-se as opções 1 («Utilizar o Adjunto do 

Comando (Sargento Ajudante) como porta-voz das suas ideias: convença-o a expor as suas 

opiniões ao Comandante de Companhia.»), 3, 4, 6 e 10.  

 
QUADRO 5.25 - Estatísticas descritivas das opções da Situação 6 – Gestão do Self 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 1.00 1.00 1.56 .69 1.00 43 4.00 1 

2 2.00 2.00 1.93 .67 1.00 19 4.00 2 

3 2.00 2.00 2.38 .79 1.00 11 4.00 4 

4 3.00 3.00 3.33 .73 2.00 10 5.00 2 

5 3.00 3.00 3.28 .93 1.00 2 5.00 7 

6 2.00 2.00 2.36 .89 1.00 13 5.00 1 

7 2.00 1.00 1.74 .82 1.00 38 4.00 2 

8 3.00 3.00 3.34 .86 1.00 1 5.00 7 

9 3.00 3.00 3.19 .90 1.00 3 5.00 5 

10 4.00 3.00 3.65 .83 2.00 4 5.00 14 



CAPÍTULO V - CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS  DO QUESTIONÁRIO 
CONHECIMENTO TÁCITO PARA COMANDANTES DE PELOTÃO  

 

 - 211 - 

5.2.1.6.2. Matriz de Correlações  

 
A análise da matriz de correlações (Quadro 5.26) mostra que as opções 1, 2, 6 e 7 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre o 

recurso à ajuda de terceiros e o pedido de cooperação para o cumprimento da decisão do 

Comandante. Registe-se que as opções 5 e 8 são as únicas que não apresentam qualquer 

correlação com as restantes.   As opções 4 e 7 apelam ambas ao cumprimento da ordem, 

contudo, explicitam de modo contrário o apoio à decisão do Comandante, dado que se 

traduz  numa correlação negativa e significativa entre si.  

  
QUADRO 5.26 – Matriz de Correlações - Situação 6 – Gestão do Self 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -          

2 ,42** -         

3 ,21 ,27* -        

4 -,12 -,11 -,02 -       

5 ,03 ,07 ,12 -,00 -      

6 ,34** ,30** ,18 -,21 ,03 -     

7 ,35** ,31** ,25* -,32** ,13 ,37** -    

8 ,02 -,15 ,17 ,21 ,04 ,02 ,15 -   

9 -,03 ,25* -,07 -,06 -,03 ,20 ,10 -,20 -  

10 -,01 ,02 -,07 -,36** -,01 ,07 ,09 ,03 ,06 - 

CT S6 ,17 ,15 ,11 -,03 -,12 -,05 ,11 ,09 -,18 -,09 

Notas: CT S6 – Conhecimento Tácito para a Situação 6; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 

 

Não se verifica qualquer correlação significativa entre o resultado total do 

conhecimento tácito relativo à opção 6 (Gestão do Self) e o resultado das opções.  O nível 

de conhecimento tácito não é discriminativo da adequabilidade das opções.  

 

 
5.2.1.6.3. Procedimento Factorial   

  
A análise em componentes principais permitiu a extracção de  componentes com 

valores próprios superiores a 1.00, que em conjunto explicam cerca de 51% da variância 

total dos resultados (Quadro 5.27).  
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O Factor I explica cerca de 24% da variância dos resultados e é definida pelas 

opções 1, 2, 3, 6 e 7 com saturações ≥.55. A situação coloca o Comandante de Pelotão 

perante uma decisão com a qual discorda, na qual uma das opções é evitar-se confrontar 

com a ideia do Comandante, fazendo apelo à ajuda de terceiros. Adicionalmente, quer 

fazer passar uma boa imagem ao Pelotão, fazendo querer que não concorda mas que pede o 

seu apoio para o cumprimento da decisão. As opções traduzem assim, um duplo 

evitamento do Comandante, primeiro através da ajuda de terceiros; segundo, ao pedir para 

cumprir a decisão, evita que o seu Comandante saiba que não concorda com a sua ideia. As 

opções traduzem assim uma atitude de falta de confiança em assumir ideias e convicções 

perante o seu Comandante, procurando apoio e suporte em terceiros.   

 
QUADRO 5.27 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 6  

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 

1. Utilizar o Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) como porta-voz das suas 
ideias: convença-o a expor as suas opiniões ao Comandante de Companhia. .70 .05 -.02 

2. Falar com o Comandante de Batalhão e pedir-lhe conselho. .70 -.32 .03 

3. Dizer somente aos seus Sargentos que apoia a decisão do Comandante de 
Companhia. .55 .38 .15 

4. Dizer ao seu Pelotão que apoia a decisão do Comandante de Companhia e que 
eles devem cumpri-la. -.22 .17 .81 

5. Dizer somente aos seus Sargentos que embora não concorde com a decisão do 
seu Comandante a ordem é para ser cumprida. .21 .25 .02 

6. Dizer aos seus Sargentos que não apoia a decisão do Comandante de 
Companhia, e pedir-lhes opinião e conselho sobre como lidar com a situação 
junto das tropas. 

.65 -.09 -.21 

7. Dizer ao seu Pelotão que não apoia a decisão do Comandante de Companhia e 
pedir a cooperação para o cumprimento da decisão.  .69 .17 -.34 

8. Elaborar o melhor argumento possível para apoiar a decisão do Comandante de 
Companhia e depois explicar essa decisão ao Pelotão, solicitando o seu apoio. .08 .77 .09 

9. Dirigir-se ao Comandante de Companhia e dizer-lhe que, pelo facto de não 
concordar com a decisão será bastante difícil para si ganhar o apoio dos 
Soldados e dos Sargentos, de modo a cumprir as suas intenções. 

.19 -.66 -.05 

10. Esperar uma hora após a reunião e abordar o Comandante de Companhia com 
uma solução alternativa. -.03 .00 -.80 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.39 
.23 

1.49 
.14 

1.25 
.12 

 

O Factor II explica cerca de 14% da variância, é composta pelas opções 5, 8 e 9, 

sendo de assinalar a saturação negativa significativa da opção 9. A opção 5, apresenta uma  

saturação baixa (.25). Este factor parece remeter para a «sustentação da decisão superior», 
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por um lado, confrontando o Comandante com recurso a argumentos lógicos por forma a 

defender a sua ideia, evitando expor a sua ideia ao Pelotão, por outro, defendendo a 

decisão do Comandante através de argumentos lógicos, não sendo para tal necessário 

dirigir-se ao Comandante para expor a sua ideia.  

O Factor III explica 12% da variância dos resultados e associa as opções 4 e 10, 

sendo de assinalar a saturação negativa significativa o que sugere a importância do 

cumprimento de ordens, não se coadunando esta com a apresentação de soluções 

alternativas.  

 

 

5.2.1.7. Análise da Situação 7 

 
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 

credibilidade perante os seus soldados. São apresentadas 10 opções para lidar com a 

situação.  

 

5.2.1.7.1. Tendência Central  

 

O Quadro 5.28 mostra que os resultados médios variam entre 2.76, resultado médio 

mais baixo registado na opção 8 («Transmitir aos seus Sargentos toda a preparação que 

realizou de modo a desenvolver a sua competência.») e 3.80 verificado na opção 2 («Pedir 

aos elementos do Pelotão para partilharem as suas experiências de combate: perguntar-lhes 

o que aprenderam e em que medida isso poderá ser útil para o Pelotão.»). Para além da 

opção 2, as opções 1, 4, 5, 6 e 9 apresentaram também respostas maioritariamente 

favoráveis. As opções 3, 7 e 10 obtiveram respostas com valor mediano na alternativa 3. 

Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, não se detecta qualquer opção com um 

comportamento inadequado, correspondendo o menor desvio às opções 1 e 3 (DP=.64) e o 

maior desvio à opção 10 (DP=.84). 
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QUADRO 5.28 - Estatísticas descritivas da Situação 7 – Estabelecer Credibilidade 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 4.00 4.00 3.73 .64 2.00 2 5.00 6 

2 4.00 4.00 3.80 .66 2.00 2 5.00 9 

3 3.00 3.00 2.80 .64 2.00 26 4.00 10 

4 4.00 4.00 3.57 .65 2.00 4 5.00 3 

5 4.00 4.00 3.70 .66 2.00 3 5.00 6 

6 4.00 4.00 3.49 .67 2.00 7 5.00 1 

7 3.00 3.00 3.26 .65 2.00 8 5.00 1 

8 3.00 3.00 2.76 .73 1.00 3 5.00 1 

9 4.00 4.00 3.66 .65 2.00 3 5.00 5 

10 3.00 3.00 3.03 .84 1.00 4 5.00 5 

 
 
5.2.1.7.2. Matriz de Correlações  

 
A análise da matriz de correlações (Quadro 5.29) mostra que as opções 1, 3 e 4 

estão positivas e significativamente correlacionadas, sugerindo existir que a aceitação dos 

procedimentos que funcionam, se relacionam com a afirmação pela manutenção da forma 

física e do atavio militar. De igual modo, regista-se uma grande aproximação entre os 

comportamentos de consulta e audição do Pelotão e de consideração e respeito pelo mesmo 

(opções 2, 5, 7 e 9). A opção 8 apenas regista uma correlação positiva e significativa com a 

opção 10. Ambos traduzem comportamentos de afirmação e de demarcação pelo poder 

conferido pela acção de comando.  

 
QUADRO 5.29 – Matriz de Correlações - Situação 7 – Estabelecer Credibilidade 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -          

2 .23* -         

3 .33** .05 -        

4 .51** .06 .52** -       

5 .22* .35** .15 .40** -      

6 .23* -.03 .37** .48** .30** -     

7 .02 .45** .01 -.03 .21 .02 -    

8 -.17 .06 .22 -.00 .09 .06 .05 -   

9 .02 .22* -.01 .13 .11 .23* .24* .10 -  

10 .23* -.08 .24* .16 .24* .36** -.13 .34** -.03 - 

CT S7 -.33** -.18 -.17 -.33** -.28* -.32** -.10 -.12 -.23* -.15 

Notas: CT S7 – Conhecimento Tácito para a Situação 7; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 
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Verificam-se ainda correlações negativas e significativas entre o resultado total do 

conhecimento tácito e as opções  1 (-.33),  4 (-.33), 5 (-.28), 6 (.-32) e 9 (-.23). Os dados 

parecem sugerir que sujeitos com elevados níveis de conhecimento tácito tendem a 

escolher como mais adequados comportamentos, que em média representam escolhas mais 

adequadas neste tipo de situação. 

 
 
5.2.1.7.3. Procedimento Factorial  

 
As saturações das opções nos factores após rotação oblíqua, permitiu a extracção de 

3 factores que explicam aproximadamente 58% da variância total (Quadro 5.30). O Factor 

I explica 27% dos resultados, com saturações ≥ .60, definido pelas opções 1, 3, 4 e 6. Este 

factor parece mostrar que a acção de comando passa por «não mudar procedimentos que 

funcionam, afirmando-se pela competência física, técnica, táctica e pelo porte militar 

cuidado», pelo que traduz aspectos centrais do papel do Comandante.    

 
QUADRO 5.30 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 7 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 

1. Não mudar procedimentos que funcionam. .71 .12 -.24 

2. Pedir aos elementos do Pelotão para partilharem as suas experiências de 
combate: perguntar-lhes o que aprenderam e em que medida isso poderá ser útil 
para o Pelotão. 

.12 .80 -.11 

3. Treinar arduamente para ficar em excelente forma física, de modo a ser 
imbatível no treino físico. .67 .00 .30 

4. Manter uma boa aparência militar usando o uniforme ataviado, botas bem 
engraxadas e uma postura cuidada. .85 .10 .02 

5. Falar com os seus soldados num tom de voz que transmita o respeito que sente 
por eles. .51 .50 .17 

6. Estudar manuais de campanha e história militar de forma a ganhar competência 
técnica e táctica. .67 .09 .32 

7. Ouvir a opinião dos soldados em assuntos relacionados com a sua experiência 
de combate e dar-lhes a entender que em determinadas áreas eles têm mais 
experiência do que você. 

-.04 .78 -.04 

8. Transmitir aos seus Sargentos toda a preparação que realizou de modo a 
desenvolver a sua competência. .00 .15 .85 

9. Ouvir frequentemente os seus soldados, os seus pontos de vista, opiniões, 
comentários e sugestões. 

.10 .54 .14 

10. Clarificar que o comando é seu e que os soldados devem aceitar e tratá-lo com 
o devido respeito. 

.43 -.12 .67 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.72 
.27 

1.72 
.17 

1.32 
.13 
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O Factor II explica 17% da variabilidade total dos resultados e é definido  pelas 

opções 2, 5, 7 e 9. A opção 5 satura com um valor idêntico quer no Factor I, quer no II, 

devendo ser alvo de atenção na AFC. O factor reúne um conjunto de comportamentos de 

«demonstração de consideração» pelos soldados (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 

1979/1981), na medida em que o Comandante lhes transmite respeito, houve com 

frequência os seus pontos de vista e aproveita a sua experiência em proveito do Pelotão. O 

respeito pelos subordinados é uma das características do Comandante enquanto modelo a 

seguir. 

 Finalmente, o Factor III, explicativo de 13% da variância dos resultados, é definido 

pelas opções 8 e 10. O factor remete para comportamentos de «legitimação»  (Van Fleet & 

Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981), pela afirmação da sua posição de comando e pela 

competência adquirida. 

 

 

5.2.1.8. Análise da Situação 8 

 

Na Situação 8 um novo Comandante de Pelotão sob o qual recaem muitas 

expectativas, vê-se confrontado com a falta de tempo 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.  

 

 

5.2.1.8.1. Tendência Central  

 
A observação do Quadro 5.31 mostra que as médias variam entre 1.70, opção 11 

(«Pensar que os outros só conseguem ser melhores porque o avaliador os apoia e lhes dá as 

tarefas mais fáceis.») e 4.19, opção 3 («Tentar não levar os problemas do trabalho para 

casa.»). Para além da opção 3, as opções 2, 4 e 9 apresentaram também respostas 

maioritariamente favoráveis. As opções 1, 5, 6, 7, 8 e 10 obtiveram respostas com valor 

mediano na alternativa 3.  
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QUADRO 5.31 - Estatísticas descritivas da Situação 8 – Gestão do Self 

 
 
 
 
 

 
 
 
5.2.1.8.2. Matriz de Correlações  

 

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.32) mostra que as opções 1, 2, 5 e 10 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos de ajuda e apoio em figuras de referência e confiança.  

 
QUADRO 5.32 – Matriz de Correlações - Situação 8 – Gestão do Self 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -           

2 ,40** -          

3 -,01 ,27* -         

4 -,00 ,17 ,55** -        

5 ,55** ,45** ,30** ,35** -       

6 ,21 ,23* ,22 ,26* ,16 -      

7 -,00 ,17 ,24* ,23* ,09 ,42** -     

8 ,16 ,16 ,38** ,21 ,30** -,01 ,14 -    

9 ,07 ,28* ,28* ,27* ,29** ,11 ,51** ,47** -   

10 ,40** ,49** ,24* ,13 ,53** -,11 ,24* ,36** ,38** -  

11 ,17 ,11 -,40** -,14 -,07 ,04 ,24* ,13 ,27* ,06 - 

CT S8 -,08 -,06 -,02 -,05 ,10 -,08 -,21 -,06 -,06 -,05 -,12 

Notas: CT S8 – Conhecimento Tácito para a Situação 8; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05 

 

A procura de preservação da vida pessoal (opções 3 e 4) relacionam-se positiva e 

significativamente com a ocupação dos tempos livres (opção 8 e 9), sublinhando a 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 3 3 2.79 .79 1.00 5 5.00 1 
2 4 4 3.66 .73 2.00 2 5.00 10 
3 4 5 4.19 .90 1.00 2 5.00 35 
4 4 4 3.64 .83 1.00 1 5.00 10 
5 3 3 3.36 .77 1.00 1 5.00 6 
6 3 3 3.21 .82 1.00 2 5.00 3 
7 3 3 3.29 .70 1.00 1 5.00 2 
8 3 3 3.45 .87 1.00 2 5.00 8 
9 4 4 3.68 .76 2.00 6 5.00 8 
10 3 3 3.38 .79 2.00 9 5.00 6 

11 2 1 1.70 .75 1.00 36 4.00 2 
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necessidade de saber balancear as actividades de lazer com as de trabalho; e negativamente 

com a atribuição dos êxitos dos outros a terceiros. (opção 11). De forma similar verifica-se 

uma relação positiva e significativa entre a relativização dos problemas pessoais (opção 6) 

face a objectivos que se perspectivam no longo prazo (opção 7) . 

Não se verifica qualquer correlação significativa entre o resultado total do 

conhecimento tácito e o resultado das opções.  O nível de conhecimento tácito não é 

discriminativo da adequabilidade das opções.  

 
 

 
5.2.1.8.3. Procedimento Factorial  

 
As saturações das opções nos factores após rotação oblíqua, permitiu a extracção de 

4 factores que explicam aproximadamente 72% da variância total (Quadro 5.33). O Factor 

I explica cerca de 30% da variância dos resultados e é definida pelas opções 1, 2, 5 e 10 

com saturações ≥ .70. O conteúdo das opções traduz o «recurso a militares de confiança e 

superiores, como fontes de ajuda e apoio» para lidar com a situação.  

 
QUADRO 5.33 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 8 - Gestão do Self    

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

1. Encontrar um militar de confiança (que não o seu avaliador) para falar sobre os seus 
problemas e frustrações – alguém que lhe proporcione feedback acerca do seu desempenho.  .82 .13 .02 .09 

2. Pedir conselhos específicos e sugestões a um militar mais graduado por quem sinta 
respeito. .73 -.13 .27 .21 

3. Tentar não levar os problemas do trabalho para casa. .21 -.86 .35 .14 
4. Se estiver tentado a levar trabalho para casa. perguntar-se se está de facto numa fase crítica 

ou se o trabalho poderá esperar para o dia seguinte. .18 -.69 .32 .31 

5. Encontrar um militar de confiança com quem possa falar e que o apoie. .81 -.35 .26 .02 
6. Considerar a verdadeira dimensão dos seus problemas, quando comparados com o facto de 

haver pessoas que estão em situações muito piores do que a sua. .20 -.16 .02 .88 

7. Lembrar a si próprio quais os seus objectivos a longo prazo – a cinco ou mais anos – e 
procurar as relações entre situações actuais e esses objectivos. .08 -.05 .61 .67 

8. Dedicar-se a um passatempo que goste e praticá-lo mesmo que se sinta cansado. .30 -.27 .70 -.19 
9. Lembrar-se de perspectivar a carreira, focalizando-se em outros aspectos da sua vida que 

são importantes para além do seu trabalho.  .25 -.12 .87 .21 

10. Falar com o seu Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão sobre as suas frustrações, 
o seu stress e problemas, e pedir-lhe um conselho. .70 -.14 .52 -.18 

11. Pensar que os outros só conseguem ser melhores porque o avaliador os apoia e lhes dá as 
tarefas mais fáceis.   .10 .70 .40 .23 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

3.39 
.30 

1.69 
.15 

1.52 
.13 

1.26 
.11 

  



CAPÍTULO V - CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS  DO QUESTIONÁRIO 
CONHECIMENTO TÁCITO PARA COMANDANTES DE PELOTÃO  

 

 - 219 - 

O Factor II explica cerca de 15% da variância e é composta pelas opções 3, 4 e 11 

(com saturações > .69). A situação remete para a «preservação da vida pessoal», 

ponderando se  a situação é crítica ao ponto de levar trabalho para casa.   

O Factor III explica 13% da variabilidade dos resultados e associou as opções 8 e 9 

com saturações ≥ .70. Podemos interpretar esta componente associada às «actividades de 

tempos livres» como formas de lidar com o stress.  

Finalmente, o IV Factor explica 11% da variância dos resultados, é definido pelas 

opções 6 e 7, com saturações ≥ .69. O enunciado das opções traduz a necessidade de 

«perspectivar os problemas no tempo», considerando a dimensão dos problemas face aos 

outros.  

 

 

5.2.5.9. Análise da Situação 9 
 
 

Na Situação 9 o Comandante de Pelotão de engenharia atribuiu a missão de lançar 

um campo de minas à esquadra com os soldados mais bem 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 vão empenhar para além do 

que já está feito. São apresentadas 7 opções para lidar com a situação. 

 

 

5.2.1.9.1. Tendência Central  

 

A observação do Quadro 5.34 mostra que os resultados médios variam entre 1.86, 

resultado médio mais baixo registado na opção 4 («Assumir que os soldados estão com 

excesso de trabalho e permitir-lhes que não completem a tarefa.») e 4.24 verificado na 

opção 7 («Dizer que reconhece que os soldados estão cansados, mas que a tarefa deve ser 

terminada.»).  
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QUADRO 5.34 - Estatísticas Descritivas da Situação 9 – Motivação dos Subordinados 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 2.00 2.00 2.30 .68 1.00 9 4.00 1 

2 2.00 2.00 2.44 .73 1.00 6 4.00 5 

3 3.00 3.00 3.32 .67 1.00 1 5.00 3 

4 2.00 2.00 1.86 .59 1.00 19 4.00 1 

5 2.50 2.00 2.55 .67 1.00 2 4.00 6 

6 2.00 2.00 2.33 .65 1.00 6 4.00 2 

7 4.00 4.00 4.24 .70 2.00 1 5.00 30 

 

A opção 3 foi o único a obter uma resposta com valor mediano na alternativa 3. 

Para além da opção 4, as opções 1, 2, 5 e 6 apresentaram também respostas 

maioritariamente desfavoráveis, com a mediana a variar entre 2.00 e 2.50. Quanto à 

dispersão das respostas dos sujeitos, não se detecta qualquer opção com um 

comportamento inadequado, correspondendo o menor desvio à opção 4 (DP=.59) e o maior 

desvio à opção 2 (DP=.73). 

 

 

5.2.1.9.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.35) mostra que as opções 1, 5 e 6 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos mais autoritários, de maior firmeza e com recurso à punição.  

 
QUADRO 5.35 – Matriz de Correlações - Situação 9 – Motivação dos Subordinados 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 

1 -       

2 .09 -      

3 .07 .26* -     

4 .10 .35** .01 -    

5 .49** -.01 -.11 .07 -   

6 .38** .12 .03 .09 .59** -  

7 -.13 -.01 .38** .02 -.04 .08 - 

CT S9 .06 -.03 .00 -.12 .38** .14 .01 

Notas: CT S9 – Conhecimento Tácito Situação 9; A sombreado correlações superiores a.20; 

 ** Correlações significativas .01; *Correlações significativas .05;  
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O reconhecimento do excesso de trabalho e dos limites dos soldados (opções 2, 3 e 

4) apresentam um padrão de correlações moderadamente elevado. A correlação registada 

entre a opção 3 e 7 sublinha o foco na relação com os soldados sem descurar o foco na 

tarefa. 

Verificam-se ainda correlações positivas e significativas (p< .01) entre o resultado 

total do conhecimento tácito para a situação 9 e a opção 5 (.38), sugerindo que sujeitos 

com baixos níveis de conhecimento tácito tendem a valorizar o recurso à punição.  

 

 

5.2.1.9.3. Procedimento Factorial  

 

As saturações das opções nos factores após rotação oblíqua, permitiu a extracção de 

3 factores que explicam aproximadamente 68% da variância total dos resultados (Quadro 

5.36).  

O Factor I explica 28% dos resultados, com saturações ≥ .75, definido pelas opções 

1, 5 e 6. Este factor parece remeter para a estratégia de influência «pressão» (Yukl, 1998; 

Yukl & Falbe, 1990) e para o factor «administração da disciplina» da taxionomia de Yukl 

(Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981) materializando uma estratégia autoritária”. O 

Comandante de Pelotão ameaça com punições os soldados no caso de não cumprirem, 

podendo fazer uso da acção disciplinar que lhe está atribuída, transferindo o seu 

Comandante de Secção ou propondo que seja punido por lhe responder daquela forma.  

O Factor II explica 21% da variância total dos resultados e é definido pelas opções 

3 e 7. Este factor traduz a dimensão «recompensa contingente» da liderança transaccional 

(Bass, ) ou a estratégia de influência «Troca» (Yukl, 1998; Yukl & Falbe, 1990). O 

Comandante utiliza de forma explícita ou implícita benefícios tangíveis ou intangíveis, 

para ir ao encontro das necessidades dos soldados, de modo a continuarem focalizados na 

tarefa.  
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QUADRO 5.36 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 9 -  Motivação dos Subordinados 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 

1. Transferir o seu Comandante de Secção, colocar um novo Comandante no 
comando e dizer-lhe como quer a tarefa cumprida. .75 -.07 -.18 

2. Reconhecer que os soldados atingiram o seu limite, transmitir-lhes o seu 
reconhecimento e afirmar que tomará providências para assegurar que não 
serão tão pressionados no futuro.  

.08 .20 -.83 

3. Tentar convencer o Comandante de Secção e os soldados de que não lhes 
dará outra missão até que tenham oportunidade de descansar, mas que têm 
de lançar o campo de minas de acordo com o estipulado. 

-.02 .82 -.24 

4. Assumir que os soldados estão com excesso de trabalho e permitir-lhes que 
não completem a tarefa. .11 -.05 -.79 

5. Propor que o Comandante de Secção seja punido por lhe responder 
insolentemente e lhe ter dito que os soldados não iriam cumprir as suas 
ordens. 

.86 -.11 .01 

6. Mandar os soldados parar de comer e finalizar a tarefa, ameaçando-os com 
punições no caso de não cumprirem. .81 .12 -.10 

7. Dizer que reconhece que os soldados estão cansados, mas que a tarefa deve 
ser terminada e perguntar que tipo de apoio poderá providenciar de forma a 
ajudá-los a cumprir a tarefa. 

-.03 .83 .08 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.01 
.28 

1.53 
.21 

1.21 
.17 

 

Finalmente, o Factor III, explicativo de 17% da variância total dos resultados, é 

definido pelas opções 2 e 4. A situação mostra que o Comandante percebeu que os 

soldados estavam cansados, reconhecendo os limites dos soldados e permitindo o não 

cumprimento da tarefa, que no contexto da situação, poderá traduzir um comportamento de 

«passividade». O Factor III apresenta correlações negativas com o primeiro e segundo 

factores, contrapondo uma posição passiva com posições activas no sentido do 

cumprimento da missão, o que reforça a hipótese de um comportamento de passividade. 

 

 

5.2.5.10. Análise da Situação 10 
 

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. A alteração 

dos horários pode por vezes confundir os soldados e prejudicar a moral das tropas. São  

apresentadas 8 opções para o Comandante de Pelotão lidar com a situação.  
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6.2.5.10.1. Tendência Central  
  

A observação do Quadro 5.37 mostra que os resultados médios nas opções variam 

entre 1.58, resultado médio mais baixo registado na opção 7 («Fazer saber aos soldados 

que concorda com eles, que o Batalhão/Grupo e a Companhia/Bateria/Esquadrão não 

sabem o que estão a fazer») e 3.90 verificado na opção 6 («Falar com o seu Comandante de 

Companhia/Bateria/Esquadrão acerca das rupturas causadas pelas mudanças no 

planeamento dos horários e pedir-lhe conselho e apoio»). Para além da opção 6, destaca-se 

ainda com valores medianos mais elevados as opções 3 («Omitir do Pelotão as mudanças 

que acontecem a níveis mais elevados, filtrando a informação acerca destas mudanças – 

assegurar o máximo de estabilidade e previsibilidade possível aos soldados») e 4 («Afixar 

para o seu Pelotão um calendário de curto prazo e rigoroso»).  

 

QUADRO 5.37 - Estatísticas descritivas da  Situação 10 – Preocupar-se com os subordinados 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
As opções 1, 2 e 8 obtiveram respostas neutras, com valor mediano na alternativa 

de resposta 3. As opções 5 e 7 apresentam também respostas maioritariamente 

desfavoráveis, com valor mediano na alternativa de resposta 2. Quanto à dispersão das 

respostas dos sujeitos, não se detecta qualquer opção com um comportamento inadequado, 

correspondendo o menor desvio à opção 4 (DP=.54) e o maior desvio à opção 7 (DP=.78). 

 
 
5.2.1.10.2. Matriz de Correlações  

   
A análise da matriz de correlações (Quadro 5.38) mostra que as opções 1, 2 e 3 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos que asseguram estabilidade e previsibilidade aos soldados, não lhes 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 3.00 3.00 3.46 .65 2.00 4 5.00 3 

2 3.50 3.00 3.51 .73 2.00 5 5.00 6 

3 4.00 4.00 3.73 .78 2.00 5 5.00 11 

4 4.00 4.00 3.80 .72 1.00 1 5.00 9 

5 2.00 2.00 1.86 .59 1.00 19 4.00 1 

6 4.00 4.00 3.90 .54 3.00 16 5.00 8 

7 2.00 1.00 1.58 .59 1.00 38 3.00 4 

8 3.00 3.00 2.68 .65 1.00 1 4.00 7 
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atribuindo responsabilidades que lhes são alheias. Verifica-se ainda que a opção 2, 

apresenta uma correlação negativa e moderadamente significativa com a opção 5, deixando 

patente que apesar das mudanças no planeamento dos horários não serem da 

responsabilidade dos soldados, deve ser valorizada a preocupação por estarem a horas nos 

novos locais de instrução, evitando fomentar a atitude do Pelotão ignorar estas alterações. 

Mostrar aos soldados que os escalões superiores não sabem o que estão a fazer (opção 7), 

está significativamente associada às atitudes por parte dos soldados de ignorar as alterações 

do planeamento (opção 5).  

 
QUADRO 5.38 – Matriz de Correlações - Situação 10 – Preocupar-se com os Subordinados 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -        

2 ,35** -       

3 ,35** ,47** -      

4 -,10 ,08 -,12 -     

5 ,13 -,28* -,06 -,19 -    

6 ,17 ,00 ,04 ,24* -,16 -   

7 ,06 ,01 ,24* -,14 ,52** -,21 -  

8 ,12 -,10 ,02 -,28* -,02 ,27* -,00 - 

CT S10 ,09 ,01 -,09 -,09 ,04 ,03 -,24* ,19 

Notas: CT S10 – Conhecimento Tácito Situação 10; A sombreado correlações superiores a .20 ; ** Correlações 
significativas .01; * Correlações significativas .05.  

 
A opção 4 apresenta uma correlação moderadamente negativa com a opção 8, 

sublinhando o conteúdo contrário associado às opções. O recurso a um comportamento de 

conselho e apoio, tem a particularidade de se correlacionar positivamente com as opções 4 

e 8 (opções que remetem para conteúdos contrários face ao afixar do planeamento), o que 

pode evidenciar que quem opta pelo aconselhamento superior, não decidiu ainda qual a 

melhor opção e precisa de ajuda na sua decisão.  

Curiosa é a correlação negativa e significativa (p< .05) registadas entre o resultado 

global do conhecimento tácito para a Situação 10 e a opção 7 (-.24). O que sugere que 

sujeitos com elevados níveis de conhecimento tácito face à preocupação com os 

subordinados, optam por responsabilizar os escalões superiores e dizerem que estão do 

lado dos soldados.  
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5.2.1.10.3. Procedimento Factorial  

 
  

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 factores que em 

conjunto explicam cerca de 75% da variância total dos resultados (Quadro 5.39).  

O Factor I explica 23% dos resultados, com saturações ≥ .65, definido pelas opções 

1, 2 e 3. O factor evidência a necessidade do Comandante «assegurar o máximo de 

estabilidade e previsibilidade» aos soldados.  

 

QUADRO 5.39 – Análise em Componentes Principais (ACP) 
Situação 10 - Preocupar-se com os subordinados 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

1. Dizer aos seus soldados para não se preocuparem com as mudanças no 
planeamento dos horários. Relembrar-lhes que, de qualquer maneira, 
eles devem estar sempre preparados.  

.65 -.23 .20 .37 

2. Mostrar aos soldados que as mudanças no planeamento dos horários 
não são da sua responsabilidade, mas que valoriza a preocupação dos 
Soldados para estarem a horas nos novos locais de instrução.    

.82 .21 -.17 -.05 

3. Omitir do Pelotão as mudanças que acontecem a níveis mais elevados 
filtrando a informação acerca destas mudanças – assegurar o máximo 
de estabilidade e previsibilidade possível aos soldados. 

.82 -.13 .11 -.03 

4. Afixar para o seu Pelotão um calendário de curto prazo e rigoroso.  -.08 .21 -.81 .36 

5. Dizer ao seu Pelotão para ignorar o planeamento dos horários da 
instrução uma vez que está sempre a mudar. -.13 -.89 .13 -.05 

6. Falar com o seu Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão acerca 
das rupturas causadas pelas mudanças no planeamento dos horários e 
pedir-lhe conselho e apoio. 

.04 .20 .02 .90 

7. Fazer saber aos soldados que concorda com eles, que o 
Batalhão/Grupo e a Companhia/Bateria/Esquadrão não sabem o que 
estão a fazer. 

.20 -.82 .07 -.20 

8. Não afixar o seu próprio planeamento dos horários a curto prazo, 
porque os soldados irão focalizar-se demasiado no curto prazo e não se 
prepararão como deveriam. 

-.02 .01 .78 .45 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

1,85 
.23 

1,79 
.22 

1,34 
.16 

1,04 
.13 

 

O Factor II explica 15% da variância total dos resultados e é definido pelos opções 

5 e 7, apresentando saturações negativas com os restantes factores. O enunciado das duas 

opções remete para uma atitude de «fragilização da estrutura superior do comando» 

expondo os seus Comandantes ao comentário.  

O Factor III, explica 16% dos resultados, com saturações ≥ .78 e é definido pelas 

opções 4 e 8, com saturações negativas entre si. É colocado em evidência com este 

conjunto de opções, o factor «planeamento» das acções da taxionomia de Yukl (Van Fleet 
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& Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981), na medida em que o Comandante organiza um 

calendário a curto prazo para possibilitar a coordenação das actividades de instrução. 

Por fim, o Factor IV apenas satura na opção 6 («Falar com o seu Comandante de 

Companhia/Bateria/Esquadrão acerca das rupturas causadas pelas mudanças no 

planeamento dos horários e pedir-lhe conselho e apoio»). Esta situação pode por um lado, 

explicar o baixo valor da medida de adequação da amostragem de Kaiser e por outro, ser 

consequência que a estrutura das opções não contemple outra opção que remeta para o 

mesmo conteúdo. O Factor coloca em evidência a «procura de apoio ou suporte adicional 

(aconselhamento)» na resolução do problema.  

 

 

5.2.1.11. Análise da Situação 11  

 
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 

escaldante de Beja. São apresentadas 9 opções para o Comandante de Pelotão manter os 

seus soldados motivados.  

 

5.2.1.11.1. Tendência Central  

 
O Quadro 5.40 apresenta a estatística descritiva calculadas com base nas respostas 

dos sujeitos à Situação 11. Com valores medianos mais elevados na alternativa de resposta 

5, destaca-se a opção 6 («Recompensar os soldados pelo bom trabalho. mostrar-lhes que 

têm o seu reconhecimento.»), 2 e 3. As opções 4 e 5 obtiveram respostas neutras, com 

valor mediano na alternativa de resposta 3. Relativamente à variabilidade das respostas, os 

desvios padrão tiveram um comportamento adequado entre .54 (opção 7) e .72 (opção 2).  
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QUADRO 5.40 - Estatísticas descritivas das opções da Situação 11 – Motivação dos Subordinados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.2.1.11.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.41) mostra que as opções 1, 3, 6 e 7 

estão positiva e significativamente correlacionadas (p< .01), sugerindo existir uma relação 

entre comportamentos de satisfação das necessidades básicas e a importância do projecto, 

justificando o esforço e a dedicação dos soldados. A satisfação das necessidades básicas 

(opção 3) também se relaciona de modo significativo  (p< .01) com os comportamentos 

relativos à recompensa dos soldados (opções 5 e 8) e ao proporcionar as melhores 

condições de trabalho (opção 9).  

 
QUADRO 5.41 – Matriz de Correlações - Situação 11 – Motivação dos Subordinados 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -         

2 ,07 -        

3 ,29** ,23* -       

4 ,07 -,18 ,19 -      

5 ,21 ,10 ,43** ,43** -     

6 ,30** ,06 ,32** ,38** ,32** -    

7 ,45** -,04 ,49** ,18 ,08 ,44** -   

8 ,13 ,23* ,25* ,47** ,36** ,28* ,08 -  

9 ,12 ,17 ,60** ,12 ,34** ,10 ,16 ,46** - 

CT S11 ,05 -,17 -,03 -,11 -,15 -,11 ,02 -,07 -,10 

Notas: CT S11 – Conhecimento Tácito Situação 11, A sombreado correlações superiores a .20 
; ** Correlações significativas .01; *  Correlações significativas .05.  

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 4.00 4.00 4.05 .57 3.00 11 5.00 15 

2 4.00 4.00 3.91 .72 2.00 3 5.00 14 

3 4.00 4.00 4.35 .58 3.00 4 5.00 32 

4 4.00 4.00 4.19 .68 2.00 2 5.00 25 

5 4.00 4.00 3.49 .64 2.00 4 5.00 2 

6 5.00 5.00 4.56 .57 3.00 3 5.00 48 

7 4.00 4.00 4.25 .54 3.00 4 5.00 24 

8 4.00 4.00 4.20 .56 3.00 6 5.00 22 

9 4.00 4.00 4.14 .63 2.00 1 5.00 21 
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As correlações positivas e significativas obtidas entre as opções 4, 5 e 8, remetem 

para o reconhecimento do trabalho desenvolvido. O reconhecimento não fica apenas na 

esfera do privado mas é extensível ao domínio público, apresentando-se como modelo a 

seguir pelos restantes soldados.  

Não se verifica qualquer correlação significativa entre o resultado total do 

conhecimento tácito relativo à situação 11 e o resultado das opções.  O nível de 

conhecimento tácito não é discriminativo da adequabilidade das opções.  

 

5.2.1.11.3. Procedimento Factorial  

 
A análise em componentes principais permitiu a extracção de 3 factores que em 

conjunto explicam cerca de 64% da variância total dos resultados (Quadro 5.42).  

O Factor I explica 34% da variância dos resultados, com saturações ≥ .72, definido 

pelas opções 4, 5 e 8. Este factor remete para o «proporcionar apreço e reconhecimento» 

da taxionomia de Yukl (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981): após a missão estar 

terminada, na presença dos seus pares no quartel, propor que a próxima missão seja menos 

árdua. 

O Factor II explica 15% da variância total dos resultados e é definido pelas opções 

1, 6 e 7. O enunciado destas 3 opções ajuda-nos a interpretar este factor associado à 

«clarificação do papel de trabalho» da taxionomia de Yukl (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 

1979/1981): salientar a importância do projecto, dizendo aos soldados o que pretende, de 

modo a que se possam preparar o melhor possível, demonstrando que o seu esforço tem 

significado. A opção 6 embora se correlacione com este factor satura também em .38 com 

o Factor I, fazendo mais sentido integrar este último, pelo que deve ser alvo de atenção na 

AFC. 

Por fim, o Factor III, que explica 14% dos resultados, com saturações ≥ .61 é 

definido pelas opções 2, 3 e 9. A opção 3 partilha uma correlação elevada com o segundo 

factor, devendo ser alvo de atenção na AFC. É colocado em evidência com este conjunto 

de opções, a virtude militar do exemplo e a «facilitação do trabalho» da taxionomia de 

Yukl (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981): o Comandante expõe-se às mesmas 

condições ambientais que os soldados, assegura a satisfação das necessidades básicas e 

permite algumas facilidades de modo a poderem melhorar as condições de trabalho.  
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QUADRO 5.42 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 11 - Motivação dos Subordinados 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Saturações nos Factores 
1 2 3 

1. Dizer aos soldados o que pretende de modo a que eles se possam preparar, 
mesmo quando sabe que o trabalho será árduo. .10 -.73 .12 

2. Expor-se ao mesmo tipo de trabalho árduo que os seus soldados estando com 
eles debaixo de sol escaldante. -.01 .00 .73 

3. Centralizar os seus esforços para lhes assegurar a satisfação das necessidades 
básicas, por exemplo, refeições quentes, licenças de fim-de-semana ou 
bebidas frescas. 

.41 -.62 .61 

4. Fazer todos os possíveis para obter reconhecimento público para os seus 
soldados quando a missão estiver finalizada e voltarem ao quartel – certificar-
se de que todos saibam quão arduamente eles trabalharam. 

.82 -.23 -.24 

5. Falar com o seu Comandante de Companhia para tentar encontrar uma missão 
mais agradável após terminarem esta, e fazer saber aos soldados que a missão 
seguinte poderá ser menos árdua. 

.72 -.26 .26 

6. Recompensar os soldados pelo bom trabalho, mostrar-lhes que têm o seu 
reconhecimento. .50 -.65 -.06 

7. Descobrir por que é importante o projecto e comunicar estes aspectos aos seus 
soldados de modo a demonstrar-lhes que o seu esforço tem significado. .15 -.87 .03 

8. Dar posteriormente aos soldados uma recompensa, como por exemplo, 
dispensas quando o projecto estiver finalizado. .75 -.10 .38 

9. Compreender a situação dos soldados e permitir-lhes algumas iniciativas para 
eles se sentirem mais confortáveis, tais como aligeirar o uniforme. .46 -.22 .72 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

3,07 
.34 

1,41 
.15 

1,32 
.14 

 
  
 

5.2.1.12. Análise da Situação 12 

 

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.  

 

5.2.1.12.1. Tendência Central   

 
A observação do Quadro 5.43 mostra que os resultados médios nas opções variam 

entre 1.24, resultado médio mais baixo registado na opção 8 («Tomar a iniciativa de 

conversar com o soldado dando-lhe um prazo de 24 horas para decidir se quer ou não ficar 

no Exército.») e 4.03 verificado na opção 4 («Pedir aos membros do Pelotão para ajudar o 
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novo Soldado, não gozando com ele e trabalhando em conjunto de forma a mantê-lo sob 

vigilância, salientar que podem fazer uma grande diferença se ajudarem.»). Para além da 

opção 8, destaca-se ainda com valores medianos mais elevados as opções 5 («Falar com os 

Oficiais do Comando. informá-los sobre a situação e pedir-lhes opinião.») e 10 («Propor 

que o Soldado vá a uma consulta médica da especialidade.»). As opções 1, 2, 3, 6, 7 e 9 

obtiveram respostas neutras, com valor mediano na alternativa de resposta 3. Quanto à 

dispersão das respostas dos sujeitos, não detectamos qualquer opção com um 

comportamento inadequado, correspondendo o menor desvio à opção 9 (DP=.51) e o maior 

desvio à opção 8 (DP=.70). 

 

QUADRO 5.43  - Estatísticas descritivas da Situação 12 – Preocupar-se com os subordinados 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.12.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.44) mostra que as opções 2, 6 e 7 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos de conselho e apoio, com a necessidade do Comandante de Pelotão se 

proteger de posteriores más interpretações.  O comportamento de pedido de auxílio aos 

restantes elementos do  Pelotão na integração do soldado (opção 4), relaciona-se de modo 

positivo e significativo com o pedido de ajuda aos oficiais do comando e aos pais do 

soldado(opções 5 e 6), bem como à proposta de ida a uma consulta médica da 

especialidade (opção 10). O facilitar estabelecer relações de amizade com os restantes 

elementos do Pelotão (opção 3), relaciona-se apenas positiva e significativamente com  a 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 3.00 3.00 2.85 .58 1.00 1 4.00 7 

2 3.00 3.00 2.86 .55 2.00 17 5.00 1 

3 3.00 3.00 3.14 .59 1.00 1 4.00 18 

4 4.00 4.00 4.03 .53 2.00 2 5.00 10 

5 4.00 4.00 3.88 .58 2.00 2 5.00 7 

6 3.00 3.00 2.83 .61 1.00 3 4.00 6 

7 3.00 3.00 2.55 .69 1.00 6 4.00 3 

8 2.00 2.00 2.24 .70 1.00 7 5.00 1 

9 3.00 3.00 3.09 .51 2.00 7 4.00 14 

10 4.00 4.00 3.95 .63 2.00 2 5.00 12 



CAPÍTULO V - CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS  DO QUESTIONÁRIO 
CONHECIMENTO TÁCITO PARA COMANDANTES DE PELOTÃO  

 

 - 231 - 

ajuda do Pelotão na sua integração (opção 4).  É de destacar que as opções 1, 8 e 9 não se 

relacionam de forma significativa com qualquer uma das opções.  

 

QUADRO 5.44 – Matriz de Correlações - Situação 12 – Preocupar-se com os subordinados 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -          

2 -.03 -         

3 .03 -.02 -        

4 -.03 -.08 .24* -       

5 -.09 -.10 .09 .38** -      

6 .07 .27* .11 .29** .08 -     

7 .15 .37** -.13 -.04 -.05 .50** -    

8 .03 .12 .14 -.09 -.21 .12 .17 -   

9 .05 .04 .18 .18 .12 -.11 -.10 .19 -  

10 -.09 .09 -.12 .23* .33* -.09 -.11 -.09 .21 - 

CT S12 -.09 -.18 -.06 -.16 -.17 -.26* -.17 .18 .10 -.08 

Notas: CT S12 – Conhecimento Tácito Situação 12; A sombreado correlações superiores a .20 ; **Correlações 
significativas a .01; * Correlações significativas a .05.  

 

Verificam-se ainda uma correlação negativa e moderadamente significativa (p< .05) 

entre a opção 6 e o resultado total do conhecimento tácito para a Situação 12 (-.26). Os 

dados parecem sugerir que sujeitos com elevados níveis de conhecimento tácito tendem a 

valorizar o pedido de apoio aos pais do Soldado.  

 

5.2.1.12.3. Procedimento Factorial  

 
A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 factores que em 

conjunto explicam cerca de 63% da variância total dos resultados (Quadro 5.45).  

O Factor I explica 19% dos resultados, com saturações ≥ .70, definido pelas opções 

2, 6 e 7. O Factor coloca em evidência a «procura de algum apoio ou suporte adicional 

(aconselhamento)» como meio de se proteger a si próprio, recorrendo ao seu Comandante 

ou aos pais do soldado.  

O Factor II explica 17% da variância total dos resultados e é definido pelas opções 

4 e 5. A opção 3, embora pertença ao Factor III, partilha também uma saturação elevada 

com o Factor II (r=.42) e carece de confirmação posterior na AFC. O enunciado da opções 

remete para um comportamento de  «facilitação da cooperação e da integração na equipa» 
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(Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981), na medida  em que o Comandante de Pelotão 

recorre aos restantes elementos do Pelotão e aos restantes oficiais, para ajudarem o soldado 

a integrar-se no Pelotão quando estiver mais estável. 

 
QUADRO 5.45 – Análise em Componentes Principais (ACP)  

Situação 12 - Preocupar-se com os subordinados 

OPÇÔES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

1. Por sua conta e risco, reunir-se com os técnicos responsáveis pela saúde 
mental e pedir-lhes opinião. .12 -.03 .06 -.36 

2. Sempre que falar com o Soldado, certificar-se de que tem uma 
testemunha presente, de forma a proteger-se a si próprio de posteriores 
más interpretações ou alegações sobre o que foi dito.  

.69 -.16 .22 .18 

3. Quando a situação acalmar integrar o Soldado num exercício de treino 
prolongado, no qual ele possa conhecer e estabelecer relações de amizade 
com outros camaradas. 

-.16 .43 .44 -.51 

4. Pedir aos membros do Pelotão para ajudar o novo Soldado, não gozando 
com ele e trabalhando em conjunto de forma a mantê-lo sob vigilância, 
salientar que podem fazer uma grande diferença se ajudarem. 

.01 .83 .11 .01 

5. Falar com os Oficiais do Comando, informá-los sobre a situação e pedir-
lhes opinião. -.09 .72 -.07 .36 

6. Chamar os pais do Soldado e pedir-lhes conselho e apoio. .72 .36 -.06 -.33 
7. Escrever ao seu Comandante sobre as preocupações e a lista de acções 

que tem providenciado, para se proteger a si próprio.  .84 -.07 -.06 -.17 

8. Tomar a iniciativa de conversar com o soldado dando-lhe um prazo de 24 
horas para decidir se quer ou não ficar no Exército. .28 -.23 .66 -.29 

9. Dizer ao soldado que ele tem de se animar e fazer o seu trabalho. -.12 .20 .78 .19 
10. Propor que o Soldado vá a uma consulta médica da especialidade. 

-.02 .31 .18 .77 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

1.93 
.19 

1.79 
.17 

1.33 
.13 

1.18 
.11 

 
 
O Factor III, explica 13% dos resultados, com saturações ≥ .60, e é definido pelas 

opções 8 e 9. Estamos perante um factor que enfatiza, segundo a taxionomia de Yukl, a 

falta de «consideração pelos subordinados», (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1979/1981), 

ou segundo o modelo de Bass, da «consideração individualizada». As opções estão 

formulados pela negativa, revelando falta de apoio, não atendendo à especificidade da 

situação.  

Por fim, o Factor IV, explica  11% dos resultados e é definido pelas opções 1, 3 e 

10, apresentando as primeiras saturações negativas. O factor mostra que a ajuda aos 

subordinados transcende por vezes os recursos do comando e implica o «recurso a ajuda 
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especializada». É de destacar que o conteúdo de ambas as questões remetem para o recurso 

e para a importância dos técnicos responsáveis pela saúde mental.    

 

5.2.1.13. Análise da Situação 13  

 
 

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. 

 
 
5.2.1.13.1. Tendência Central  

 

A observação do Quadro 5.46 mostra que as médias variam entre 2.75, opção 3 

(«Não se preocupar em incomodar as pessoas. incluindo oficiais superiores durante o 

desempenho das suas funções.») e 4.19, opção 6 («Mostrar respeito quando fala com 

oficiais de hierarquia superior.»). Para além da opção 6, as opções 2, 4, 7, 9 e 10 

apresentaram também respostas maioritariamente favoráveis. As opções 1, 5 e 8 obtiveram 

respostas com valor mediano na alternativa 3.  

Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, não se detectou qualquer opção com 

um comportamento inadequado, correspondendo o menor desvio à opção 2 (DP=.58) e o 

maior desvio à opção 1 (DP=.89). 

 

QUADRO 5.46 - Estatísticas descritivas da Situação 13 – Gestão do Self 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 
1 3 3 2.937 .890 1.00 5 5.00 1 

2 4 4 4.037 .583 3.00 12 5.00 15 

3 3 3 2.750 .878 1.00 4 5.00 2 

4 4 4 3.837 .877 2.00 4 5.00 21 

5 3 4 3.375 .876 2.00 15 5.00 6 

6 4 4 4.187 .747 3.00 16 5.00 31 

7 4 4 3.600 .805 2.00 7 5.00 9 

8 3 3 3.112 .693 2.00 14 5.00 1 

9 4 4 3.600 .704 2.00 6 5.00 4 

10 4 4 4.075 .707 2.00 1 5.00 22 
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5.2.1.13.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.47) mostra que as opções 2, 9 e 10 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos assertivos que denotam humildade e bom senso na relação com os 

superiores hierárquicos, de modo a obter aconselhamento dos mais experientes. Verifica-se 

de igual modo uma relação positiva e moderadamente significativa entre comportamentos 

que evidenciam a procura de ajuda e suporte por forma a obter aconselhamento (opções 5, 

7 e 8).  

 
QUADRO 5.47 – Matriz de Correlações - Situação 13 – Gestão do Self 

 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -          

2 .20 -         

3 -.20 -.03 -        

4 -.01 .16 .09 -       

5 -.02 -.13 .11 .20 -      

6 -.04 .13 .01 .61** .20 -     

7 .05 -.16 -.04 .21 .57** .32** -    

8 .26* -.10 -.08 .11 .41** .28* .51** -   

9 .30** .41** .12 .28* .08 .22 .09 .25* -  

10 .29** .48 ** -.07 .24* .14 .28* .32** .22 .24* - 

CT S13 -.22 .13 .22* -.04 -.07 -.10 -.05 -.18 -.24* -.09 

Notas: CT S13 – Conhecimento Tácito Situação 13; A sombreado correlações superiores a .20 ; **Correlações 
significativas .01; *Correlações significativas .05.  

 

 

Comportamentos associados ao trato e respeito pela hierarquia (opções 4, 6, 9 e 10), 

apresentam um padrão de correlações moderadamente elevado. É ainda de referir que a 

opção 3 não apresenta qualquer correlação significativa com qualquer uma das restantes  

opções. A um comportamento de passividade contrapõe-se um comportamento de acção. 

As correlações positivas e significativas obtidas entre as opções 3, 4 e 5, remetem para a 

focalização na tarefa, esclarecendo o que deve ser realizado. A opção 8 destaca-se por não 

apresentar uma qualquer correlação positiva e significativa com as restantes opções.  

Verificam-se ainda correlações moderadamente significativas e de sinal inverso 

(p<.05) entre o resultado total do conhecimento tácito para a situação 13 e as opções 2 
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(.22), e 9 (-.27). Os dados parecem sugerir que sujeitos com os menores níveis de 

Conhecimento Tácito tendem a ser menos sensíveis em incomodar os oficiais superiores e 

a concentrar-se nos factos que estão a transmitir. Indivíduos com maior conhecimento 

tácito evitam incomodar a hierarquia superior, com questões menos relevantes.  

  

 

5.2.1.13.3. Procedimento Factorial  

 

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 factores que em 

conjunto explicam cerca de 70% da variância total dos resultados (Quadro 5.48).  

O Factor I explica 27% dos resultados, com saturações ≥ .77, definido pelas opções 

5, 7 e 8. O factor coloca em evidência a «procura de apoio ou suporte adicional 

(aconselhamento)» junto de oficiais considerados mais respeitados ou mais indicados como 

conselheiros, antes de submeter uma questão à consideração superior.  

 

QUADRO 5.48 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 13 - Gestão do Self 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

1. Tentar agir como se não soubesse tudo. .21 .67 -.24 -.34 

2. Ser assertivo, não ter medo da sua posição hierárquica. -.29 .74 .28 -.03 

3. Não se preocupar em incomodar as pessoas, incluindo oficiais 
superiores, durante o desempenho das suas funções. -.01 -.05 .08 .92 

4. Ter o cuidado de não ser ofensivo com oficiais hierarquicamente 
superiores.  .16 .20 .85 .14 

5. Reunir-se com outros Tenentes ou Capitães, ouvir as suas opiniões e 
impressões sobre uma questão antes de a submeter à consideração 
superior.   

.77 -.03 .21 .18 

6. Mostrar respeito quando fala com oficiais de hierarquia superior. .29 .16 .85 -.02 
7. Abordar a pessoa certa (oficiais) directamente e aconselhar-se com 

frequência. .84 .05 .30 -.10 

8. Descobrir quem são os oficiais mais respeitados e experientes, torná-
los mentores e conselheiros.  .80 .26 .09 -.13 

9. Concentrar-se nos factos que está a tentar transmitir quando fala com 
oficiais de alta patente – apresentá-los com rigor de forma a evitar que 
os oficiais percam tempo com questões menos relevantes. 

.17 .73 .22 .30 

10. Ponderar sobre os problemas que se apresentam, aconselhar-se junto 
dos oficiais mais experientes, actuar com respeito e bom senso. .24 .65 .39 -.26 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.78 
.27 

1.81 
.18 

1.40 
.14 

1.02 
.10 

 



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

 

 - 236 - 

O Factor II é responsável por 18 % da variância dos resultados e é definido pelas 

opções 1, 2, 9 e 10 com saturações ≥ .65. Parece traduzir uma estratégia de 

«assertividade», assente na confiança da sua posição hierárquica, na apresentação dos 

factos com rigor, actuando com respeito e bom senso evitando mostrar que domina todo o 

conhecimento.  A opção 10, apesar de incluir comportamentos de ponderação e bom senso, 

também inclui a possibilidade de pedir aconselhamento junto de outros oficiais, 

partilhando significado com a primeira componente. Deve ser por isso uma opção a ter em 

atenção na análise confirmatória subsequente.  

O Factor III, explicativo de 14% da variância dos resultados, é definido pelas 

opções 4 e 6 e traduz a «demonstração do respeito pela hierarquia», procurando não ser 

ofensivo na relação com oficiais hierarquicamente superiores. 

Finalmente, o Factor IV satura apenas na opção 3 («Não se preocupar em 

incomodar as pessoas, incluindo oficiais superiores durante o desempenho das suas 

funções»). Este dado, traduz pouca consideração pelo trabalho dos superiores. 

 

 

5.2.1.14. Análise da Situação 14  

 
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. 

 

 

5.2.1.14.1. Tendência Central  

 

A observação do Quadro 5.49 mostra que as médias variam entre 1.65, opção 15 

(«Perguntar ao Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) o que o Comandante de 

Companhia/Bateria/Esquadrão diz nas suas costas.») e 3.90, opção 13 («Abordar o 

Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão e explicar-lhe que o seu objectivo é sempre 

dar o melhor possível e subtilmente, pedir-lhe feedback detalhado sobre o seu desempenho 

e pedir aconselhamento para o melhorar.»).  
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QUADRO 5.49 - Estatísticas descritivas da Situação 14– Gestão do Self 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além da opção 13, apenas a opção 9 apresenta também respostas 

maioritariamente favoráveis. As opções 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 obtiveram respostas 

com valor mediano na alternativa 3. Quanto à dispersão das respostas dos sujeitos, não 

detectamos qualquer opção com um comportamento inadequado, correspondendo o menor 

desvio à opção 12 (DP=.59) e o maior desvio à opção 7 (DP=.94). 

 

 

5.2.1.14.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.50) mostra que as opções 1, 5, 9, 10 e 

12, 10 estão positivas e significativamente correlacionadas, sugerindo que a avaliação do 

progresso individual poderá passar pelo recurso aos pares enquanto grupo de comparação e 

de apoio relacional para lidar com esta problemática.  Verifica-se também uma relação 

significativa sobre as expectativas do Comandante acerca dos oficiais hierarquicamente 

inferiores através de outras pessoas, nomeadamente, do tenente mais antigo e do Adjunto 

do Comando (opções 4, 6, 8 e 10).  

Opções Mediana Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 3 3 3.06 .64 2.00 13 5.00 1 

2 2 2 2.46 .83 1.00 6 5.00 2 

3 3 3 3.16 .89 2.00 22 5.00 4 

4 3 3 2.93 .74 1.00 1 5.00 1 

5 3 3 3.08 .71 1.00 2 5.00 1 

6 2 2 2.45 .87 1.00 9 4.00 11 

7 3 3 3.05 .94 1.00 3 5.00 6 

8 3 3 3.18 .74 2.00 13 5.00 3 

9 4 4 3.65 .78 2.00 4 5.00 11 

10 3 3 3.14 .81 1.00 3 5.00 2 

11 3 3 2.81 .78 1.00 6 4.00 12 

12 3 3 3.08 .59 2.00 11 4.00 17 

13 4 4 3.90 .85 2.00 3 5.00 22 

14 2 2 2.35 .67 1.00 5 4.00 4 

15 1 1 1.65 .80 1.00 41 4.00 3 
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As correlações significativas de sinal contrário obtidas entre a opção 13 e as opções 

4, 6 e 15, mostra que a abordagem por forma a receber feedback sobre o desempenho, 

poderá ser feita directamente ao Comandante ou indirectamente com recurso a outras 

fontes próximas daquele. De igual modo o recorrer a outros Comandantes de Companhia 

(opção 2), é contrário ao comportamento em que o próprio procura resolver o problema, 

evitando falar e queixar-se a outros oficiais (opção 3). É ainda de referir que a opção 7 

apresenta apenas uma correlação positiva e significativa com a opção 11 (.43). Os que 

aceitam o estilo de comando do seu Comandante, assumem que o facto de não serem 

repreendidos é sinal que o seu desempenho está conforme o esperado.  

 

QUADRO 5.50 – Matriz de Correlações - Situação 14 – Gestão do Self 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8      9   10   11 12 13 14 15 

1 -               

2 -.15 -              

3 .27* 
-

.36** 
-             

4 .12 .06 -.02 -            

5 .41** -.06 .24* .18 -           

6 -.03 .04 -.16 .48** .05 -          

7 -.07 .17 .01 .04 -.06 .13 -         

8 .11 -.01 .03 .51** .22 .37** .02 -        

9 .47** 
-

.32** 
.16 .13 .37** -.03 .18 .02 -       

10 .37** -.10 .13 .33** .60** .24* .04 .19 .44** -      

11 .05 .02 .06 .17 .07 .13 .43** .06 .06 .22* -     

12 .39** -.15 .15 .07 .53** .16 .04 .06 .31** .56** .14 -    

13 .24* -.15 .17 -.23* .33** -.28* -.06 -.03 .33** .28* .05 .12 -   

14 .18 .05 -.05 .15 .29** .27* .17 .03 .40** .54** .08 .50** -.00 -  

15 .02 .15 .01 .38** .05 .54** .06 .28* -.02 .14 -.05 -.02 -.46** .18 - 

CT S14 -.11 .14 -.04 -.04 -.01 .15 .28* .17 .04 -.18 -.13 -.04 .01 .11 .18 

Notas: CT S14 – Conhecimento Tácito da Situação 14; A sombreado correlações superiores a .20 ; 
 ** Correlações significativas .01; * Correlações significativas .05. 

 

Verificam-se ainda correlações positivas significativas (p< .05) entre o resultado 

total do conhecimento tácito para a Situação 14 e a opção 7 (.28). Os especialistas que 

apresentam níveis mais baixos de conhecimento tácito face a uma situação em que sabem 

pouco sobre o que o seu Comandante pensa ou espera deles, tendem a aceitar este tipo de 

comportamento, contrariamente aqueles que apresentam maior conhecimento tácito. 
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5.2.1.14.3. Procedimento Factorial  

 
 

As saturações das opções nos factores após rotação oblíqua, permitiu a extracção de 

5 factores que explicam aproximadamente 67% da variância total dos resultados (Quadro 

5.51).  

 
QUADRO 5.51 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 14 - – Gestão do Self 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 5 

1. Competir amigavelmente com os outros Comandantes de Pelotão de 
modo a estabelecer objectivos e avaliar o seu progresso. .56 -.23 -.07 .43 .25 

2. Falar com outro Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão acerca 
do seu problema e pedir-lhe conselho. -.12 .10 .12 -.80 .04 

3. Evitar falar com outros oficiais queixando-se do seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão – resolver as coisas sozinho da melhor 
maneira que puder. 

.12 -.17 .03 .78 .11 

4. Tentar saber o que o Comandante gosta ou não gosta falando com 
outras pessoas, de modo a compreender o seu estilo e as suas 
expectativas. 

.21 .41 .16 -.04 .75 

5. Utilizar os seus camaradas tenentes como grupo de feedback de 
maneira a comparar o seu desempenho com o dos seus pares. .70 -.28 -.06 .19 .43 

6. Perguntar ao Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) se os seus 
subordinados estão a ter problemas com o Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão. 

.22 .67 .18 -.18 .47 

7. Aceitar o facto de que o seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão é mesmo assim e andar para a frente. .08 .14 .86 -.09 -.08 

8. Procurar saber qual a opinião que o Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão tem de si através do tenente mais 
antigo de maneira a obter mais informação. 

.08 .16 .04 .03 .84 

9. Reconhecer que a cooperação entre Tenentes numa 
Companhia/Bateria/Esquadrão é a chave do sucesso de um 
Comandante de Pelotão e certificar-se de que coopera com os outros 
Comandantes de Pelotão. 

.65 -.16 .16 .44 .04 

10. Utilizar os seus camaradas tenentes como grupo de apoio social para 
verificar se a sua relação com o Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão é adequada. 

.82 -.06 .15 .12 .39 

11. Assumir que quando o seu chefe não está a repreendê-lo basicamente. 
ele está satisfeito. .12 -.07 .82 .02 .19 

12. Utilizar os seus camaradas tenentes como estrutura de apoio social 
para desabafar e tentar reduzir o stress. .78 -.04 .07 .16 .09 

13. Abordar o Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão e explicar-
lhe que o seu objectivo é sempre dar o melhor possível e subtilmente 
pedir-lhe feedback detalhado sobre o seu desempenho e 
aconselhamento sobre a forma de o melhorar. 

.28 -.80 -.02 .23 .06 

14. Falar com Comandantes de Pelotão de outras 
Companhias/Baterias/Esquadrões sobre o seu desempenho e 
frustrações. 

.75 .28 .19 -.12 -.06 

15. Perguntar ao Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) o que o 
Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão diz nas suas costas. .11 .78 .00 -.08 .35 

Valores Próprios 

% da Variância Explicada 
3.58 

.23 

2.59 

.17 

1.50 

.10 

1.27 

.08 

1.07 

.07 
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O Factor I explica 23% dos resultados, com saturações ≥ .56, definido pelas opções 

1, 5, 9, 10, 12 e 14. Este factor parece mostrar que uma das formas que o Comandante de 

Pelotão pode utilizar para  avaliar e comparar o seu desempenho, passa por recorrer ao 

«apoio e suporte» dos camaradas como grupo de feedback e de apoio social e tentar reduzir 

o stress, competindo e cooperando de forma amigável. 

O Factor II explica 17% da variância dos resultados e é definido pelas opções 6, 13 

e 9. A opção 13 apresenta saturação negativa e significativa com os restantes factores. O 

factor traduz um comportamento de «assertividade», sendo a única opção em que o sujeito 

tem a coragem de abordar o seu Comandante para lhe pedir «feedback detalhado sobre o 

seu desempenho e aconselhamento sobre a forma de o melhorar». As opções 6 e 13, 

traduzem o recurso a formas indirectas e próximas do Comandante (Adjunto do Comando) 

para obter informações sobre si.  

O Factor III, explicativo de 10% da variância total dos resultados, é definido pelas 

opções 7 e 11. O factor remete para comportamentos de «passividade», traduzidos na 

convicção de que quando o seu Comandante quando não está a repreendê-lo, basicamente 

está satisfeito.  

O Factor IV, explicativo de 8% da variância total dos resultados, é definido pelas 

opções 2 e 3, apresentado uma delas saturação negativa. O factor traduz a importância da 

«demonstração do respeito pela hierarquia», evitando falar com outros oficiais acerca do 

seu Comandante, resolvendo as coisas sozinho da melhor maneira que puder. 

Por fim, o Factor V, explica  8% dos resultados e é definido pelas opções 4 e 8. O 

factor parece traduzir uma «procura de informação através dos outros, sobre o estilo de 

comando do Superior Hierárquico».  

 
 
 

5.2.1.15. Análise da Situação 15 

 

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 Situação. 
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5.2.1.15.1. Tendência Central  

 
As médias das respostas associadas  à situação 15 variam entre 2.33, opção 3 

(«Apresentar desculpas à Secção.») e 4.10, opção 1 («Reconhecer que gritar com as 

pessoas não é apropriado e que existem outros meios, mais eficazes para lidar com as 

situações.») (Quadro 5.52).  

 
QUADRO 5.52 – Estatísticas descritivas da Situação 15 – Gestão do Self 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.15.2. Matriz de Correlações  

   

A análise da matriz de correlações (Quadro 5.53) mostra que as opções 1, 2 e 9 

estão positiva e significativamente correlacionadas, sugerindo existir uma relação entre 

comportamentos de regulação do próprio comportamento, experimentando a inversão de 

papeis, como forma de tentar perceber o que os outros sentem e aproveitando o erro para 

desenvolver a iniciativa e a desenvoltura dos soldados. Reconhecer que gritar não é 

apropriado (opção 1) não implica ter que apresentar desculpas à Secção (opção 3)  e 

explicar porque reagiu mal. A apresentação de desculpas (opção 3) relaciona-se positiva e 

significativamente com o pedido de auxílio a um conselheiro (opção 6) e com a explicação 

à Secção das razões de ter reagido mal.  As formas de controlo do temperamento passam 

pela anotação da ocorrência (opção 4) e por técnicas que visam retardar o tempo de 

resposta (opção 7).  É ainda de referir a relação significativa entre as várias fontes de 

Opções Mediana  Moda Média DP Mín Freq Máx Freq 

1 4 4 4.10 .79 1.00 1 5.00 25 

2 3 3 3.35 .83 2.00 13 5.00 5 

3 2 2 2.33 .85 1.00 14 4.00 6 

4 3 3 2.81 .84 1.00 4 5.00 1 

5 4 3 3.63 .75 1.00 1 5.00 10 

6 3 3 2.99 .79 1.00 1 5.00 3 

7 3 3 2.90 .88 1.00 3 5.00 2 

8 3 3 2.84 .82 1.00 3 4.00 18 

9 4 4 3.63 .64 2.00 4 5.00 3 

10 3 3 3.200 .82 2.00 16 5.00 4 

11 3 2 2.73 .90 1.00 4 5.00 2 

12 3 3 3.28 .78 1.00 2 5.00 3 
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aconselhamento, nomeadamente o Capelão, o Comandante de Companhia e aos pares 

(opções 4, 10 e 12).  

 

QUADRO 5.53 – Matriz de Correlações - Situação 15 – Gestão do Self 

Opções 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 -            

2 .41** -           

3 -.27* -.11 -          

4 -.09 .17 .26* -         

5 .02 .36** -.03 .17 -        

6 -.10 -.01 .33** .57** .08 -       

7 -.06 .12 .27* .38** .29** .38** -      

8 -.25* -.08 .60** .32** .02 .23* .07 -     

9 .40** .34** .16 .10 .46** .07 .34** .20 -    

10 .01 -.07 .12 .13 .00 .34** -.06 .11 .02 -   

11 -.26* -.04 .38** .25* .09 .17 .01 .54** -.03 .15 -  

12 .06 .10 .13 -.02 -.04 .36** .08 .01 .08 .45** -.04 - 

CT S15 -.08 .06 -.09 -.08 -.04 -.04 -.01 -.13 -.19 -.08 .12 .15 

Notas: CT S15 – Conhecimento Tácito da Situação 15; A sombreado correlações superiores a .20 ;  
** Correlações significativas a .01; *Correlações significativas a .05. 

 

Não se verifica qualquer correlação significativa entre o resultado total do 

conhecimento tácito relativo à opção 15 e o resultado das opções.  O nível de 

conhecimento tácito não é discriminativo da adequabilidade das opções.  

 

 

5.2.1.15.3. Procedimento Factorial 

  

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 factores que em 

conjunto explicam cerca de 65% da variância total dos resultados (Quadro 5.54).  

O Factor I explica 24% dos resultados, com saturações ≥ .76 e é definido pelas 

opções 3, 8 e 11. Este factor parece apontar para o comportamento de «auto-crítica» (Manz 

& Sims, 1987), na forma de apresentação de desculpas e de explicação das razões que 

originaram a situação. A «auto-crítica» pode passar também pela aceitação de que em 

determinadas situações, por muito que se procure evitar, o treino militar exige 

comportamentos mais rígidos, totalmente dirigidos para a tarefa. Os estudos de Mulder, 

Ritsema van Eck, & Jong (1970), mostram que em situações de crise, nomeadamente em 
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combate, quer os Comandantes, quer os subordinados,  atribuem menor importância ao 

relacionamento interpessoal em detrimento do sucesso da missão, onde o que está em 

causa é a própria sobrevivência. 

 

QUADRO 5.54 – Análise em Componentes Principais (ACP) - Situação 15 – Gestão do Self 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

1. Reconhecer que gritar com as pessoas não é apropriado e que existem 
outros meios mais eficazes para lidar com as situações. -.39 .64 .16 .24 

2. Pensar sobre o efeito que a fúria dos seus oficiais superiores têm sobre 
si e tente pôr-se na pele dos seus Sargentos e Soldados. -.13 .74 .01 -.10 

3. Apresentar desculpas à Secção. 
.76 -.08 .15 -.36 

4. Escrever uma anotação no seu bloco de notas a dizer “controlar o meu 
temperamento”. de forma a lembrar-se de manter o controlo. .35 .10 .08 -.77 

5. Questionar-se de que modo é que os melhores Comandantes ao seu nível 
teriam lidado com a situação e fazer planos para modificar o seu 
comportamento. 

.09 .62 -.18 -.35 

6. Falar com o capelão ou um conselheiro acerca da melhor forma de 
controlar o seu temperamento. .28 -.04 .50 -.74 

7. Da próxima vez que se sentir a perder o controlo pratique uma técnica 
como por exemplo contar até dez várias vezes, de modo a atrasar e se 
possível, minimizar a sua reacção. 

.09 .27 -.07 -.79 

8. Explicar aos seus soldados porque reagiu tão violentamente. Tente 
fazer-lhes ver que a forma como se sentiu fez com que para si próprio 
os gritos ganhassem sentido. 

.89 -.02 .06 -.22 

9. Desenvolver acções para recompensar as iniciativas dos soldados no 
futuro. de forma a encorajá-los a serem mais desenvoltos. .15 .81 .02 -.22 

10. Pedir ideias ao seu Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão 
acerca do modo como deveria ter lidado com a situação. .17 -.04 .81 -.06 

11. Aceitar o facto de que ainda que isso não lhe agrade, estar no Exército 
significa por vezes também gritar com os outros. .78 -.09 .02 -.14 

12. Pedir conselho a outros Comandantes de Pelotão que admira acerca do 
modo de lidar com situações semelhantes. -.01 .07 .83 -.10 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2,90 
.24 

2,19 
.18 

1,56 
.13 

1,18 
.09 

  

 

O Factor II explica 18% dos resultados, com saturações ≥ .62 e é definido pelas 

opções 1, 2, 5 e 9. Este factor parece apontar para o comportamento de “auto-

observação/avaliação” inserida na teoria de auto-gestão de Manz & Sims (1987). A auto-

observação/avaliação passa pela recolha de informação sobre o comportamento e 

desempenho do grupo, comparando-o com o seu próprio desempenho, de modo a 

implementar acções correctivas. As opções remetem para a auto-reflexão sobre o 
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comportamento, procurando pôr-se na pele dos outros, de modo a antecipar o que 

poderiam vir a sentir. O sujeito questiona-se como é que os melhores Comandantes ao seu 

nível poderiam ter lidado com a situação, como delinear planos para modificar o 

comportamento, equacionando formas de recompensar as iniciativas do soldados no futuro, 

de modo a encorajá-los a serem mais desenvoltos. 

O Factor III explica cerca de 13% da variância dos resultados e é definido pelas 

opções 10 e 12 com saturações ≥ .81. O conteúdo das opções traduz o «recurso aos pares e 

ao superiores hierárquicos», como fontes de «ajuda e apoio» para lidar com a situação. A 

opção 6 embora pertença ao Factor IV, partilha uma saturação elevada com o III (r=.45) 

pelo que carece de atenção na AFC.  

Por fim, o Factor IV explica  9% dos resultados e é definido pelas opções 4, 6 e 7. 

As opções 4 e 7 traduzem «técnicas de auto-controlo cognitivo-comportamentais», tais 

como escrever uma anotação no bloco de notas a dizer controlar o meu temperamento ou 

contar até dez várias vezes de modo a atrasar a reacção.  

 

 

5.2.2. Procedimento Confirmatório (por situação - sub-amostra 2): Análise das 

Opções   

 

De forma análoga à utilizada para a validação do construto conhecimento tácito, 

parte-se da estrutura latente das opções de cada uma das situações resultantes da análise 

exploratória, como estratégias hipotéticas a validar numa amostra independente 

(Subamostra 2) com recurso à metodologia confirmatória. 

 
 
 

5.2.2.1. Análise da Situação 1 

 

O modelo S1 apresenta três índices de ajustamento abaixo do aceitável (RMSEA= 

.07, TLI=.67, CFI=.78), enquanto os restantes índices indicam bons níveis de ajustamento 

(GFI=.96, AGFI=.92). Como sugerido pelos índices de modificação do AMOS e pelas 

saturações (loadings) estimados nos factores, a introdução de algumas redefinições, 

nomeadamente a eliminação das opções 1, 2, 4 e 10 teve como consequência a melhoria da 
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estabilidade do modelo. A Figura 5.7 apresenta os parâmetros estandardizados obtidos 

após a redefinição. 

O modelo S1 após redefinição apresentou para a sub-amostra 2 de cadetes (N=401) 

índices de ajustamento absoluto (GFI=.99 e RMSEA=.04), índices incrementais (TLI= .89 

e CFI= .96) e índices de parcimónia (AGFI= .97) em níveis considerados bons.  

 

FIGURA 5.7 – Modelo S1 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 8,345, df=5 , RMSA=.04 

 

Verifica-se que todas as opções saturam significativamente no factor teoricamente 

esperado (neste caso o modelo a quatro factores resultante da AFE prévia). O resultado da 

AFC revela que o modelo a quatro factores é a representação mais adequada da estrutura 

das opções determinada com base nas respostas dos 401 cadetes alunos da Academia 

Militar.  

A variável latente E1 definida pelas opções 3 e 5 representa a estratégia 1 - 

«clarificação do papel de trabalho». A variável observada E2 definida pela opção 6 

caracteriza a estratégia 2 – «pressão ou estratégia autoritária». A variável latente E3 

definida pelas opções 7 e 9 representa a estratégia 3 - «evitamento ou laissez-faire». 

Finalmente a variável observada E4 definida pela opção 8 caracteriza a estratégia 4 – 

«monitorização das operações» ou a «procura de informação adicional». Para esta amostra 

de alunos surpreendentemente a «clarificação do papel de trabalho» (E1) correlaciona-se 

significativamente com a estratégia de «evitamento» (E3).  
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5.2.2.2. Análise da Situação 2 

 

O modelo S2 apresenta índices de ajustamento absoluto (GFI=.97 e RMSEA=.05), 

índices incrementais (TLI= .86 e CFI= .90) e ainda de parcimónia (AGFI= .95) em níveis 

considerados bons. A correlação entre a variável E2 e E3 é suposta ser nula (Figura 5.8).  

O resultado da AFC revela que o modelo a três factores é a representação mais 

adequada da estrutura das opções determinada com base nas respostas à situação dois. A 

variável latente E1 definida pelas opções 5, 6, 7 e 8 representa a estratégia 1 - «aliança». É 

de notar que a opção 7 é a que apresenta a saturação mais baixa com o factor (.27). O seu 

conteúdo não reforça o construto associado à estratégia de aliança, pelo que deverá em 

futuros estudos ser reformulada. A variável latente E2 definida pelas opções 1, 2 e 3 

caracteriza a estratégia 2 – «persuasão racional». A variável observada E3 definida pela 

opção 4 representa a estratégia 3 - «auto-regulação». O modelo a três factores resultante da 

AFE é aqui replicado. 

 

FIGURA 5.8 – Modelo S2: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 45,591, df=19 , RMSA=.05 
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5.2.2.3. Análise da Situação 3 

 
 

O modelo S3 apresenta três índices de ajustamento abaixo do aceitável (RMSEA= 

.09, TLI=.74, CFI=.82) e um dos índices de ajustamento absoluto e de parcimónia dentro 

dos valores aceitáveis (GFI=.91, AGFI= .85). Os índices de modificação e as saturações 

(loadings) estimadas nos factores sugerem a introdução de algumas redefinições, 

nomeadamente a eliminação das opções 1 e 9 e a permissão de correlações entre resíduos 

com relevância teórica, neste caso entre os erros de medida S3_4 e S3_5 (Estratégia 1). 

Não se optou pela eliminação da opção 9, mas sim pela opção 7 (com maior peso no factor 

.71), porque do ponto de vista qualitativo permite uma leitura mais coerente da variável 

latente E2. A inserção destes dois procedimentos permitiu obter um modelo ajustado à 

estrutura dos dados. A Figura 5.9 apresenta os parâmetros estandardizados obtidos após a 

redefinição. 

 

FIGURA 5.9 – Modelo S3 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 27,736, df=15 , RMSA=.05 

 

O modelo S3 após redefinição apresenta bons índices de ajustamento absoluto 

(GFI=.98 e RMSEA=.05), incrementais (TLI= .92 e CFI= .97) e de parcimónia (AGFI= 

.95).  
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O resultado da AFC revela que o modelo a quatro factores resultante da AFE após a 

eliminação das referidas opções é a representação mais adequada da estrutura das opções 

proposta. A variável latente E1 definida pelas opções 4, 5 e 6 representa a estratégia 1 - 

«actuar de forma proactiva» tomando a iniciativa e antecipando soluções para o problema. 

A variável latente E2 definida pelas opções 8 e 9 caracteriza a estratégia 2 – necessidade de 

«apoio ou suporte adicional». A variável latente E3 definida pelas opções 2 e 11 

caracteriza a estratégia 3 – «passividade».  Finalmente a variável latente E4 definida pelas 

opções 3 e 10 caracteriza a estratégia 4 – «disponibilidade pessoal para o apoio» de ajuda 

ao Comandante. 

 
 
5.2.2.4. Análise da Situação 4 

 
O modelo S4 apresenta três índices de ajustamento abaixo do aceitável (RMSEA= 

.09, TLI=.79, CFI=.86), enquanto que os restantes índices indicam bons níveis de 

ajustamento (GFI=.95, AGFI=.91). Como sugerido pelos índices de modificação, a 

introdução de algumas redefinições, nomeadamente a permissão de correlações entre 

resíduos com relevância teórica, neste caso entre os erros de medida S4_2 com S4_1, S4_4 

e S4_5 (estratégia 1) e S4_9 com S4_3 e S4_8 (estratégia 2) permite melhorar a 

estabilidade do modelo. A Figura 5.10 apresenta os parâmetros estandardizados obtidos 

após a redefinição. 

 

FIGURA 5.10 – Modelo S4 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2 = 37,312, df=20 , RMSA=.05 
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O modelo S4 após redefinição apresenta tanto índices de ajustamento absoluto 

(GFI=.98 e RMSEA=.05), índices incrementais (TLI= .94 e CFI= .97) e de parcimónia 

(AGFI= .96) em níveis considerados bons.  

Todas as opções correlacionam-se significativamente no factor teoricamente 

esperado (neste caso o modelo a três factores resultante da AFE prévia). O resultado da 

AFC revela que o modelo a três factores é a representação mais adequada da estrutura das 

opções determinada com base nas respostas dos sujeitos. 

A variável latente E1 definida pelas opções 1, 2, 4, 4 e 5 representa a estratégia 1 - 

«comportamento de auto-observação/avaliação». A variável observada E2 definida pela 

opção 7 caracteriza a estratégia 2 – «ausência de auto-crítica/passividade». A variável 

latente E3 definida pelas opções 3, 6, 8 e 9 representa a estratégia 3 - «assumir 

responsabilidades/auto-crítica». Para esta amostra de alunos a estratégia de «auto-

observação» (E1) correlaciona-se significativamente com a estratégia de «auto-crítica» 

(E3).  

 
 
 
5.2.2.5. Análise da Situação 5 

 

O modelo S5 apresenta quatro índices de ajustamento abaixo do aceitável 

(RMSEA= .09, TLI=.59, CFI=.70, AGFI=.84) e apenas um dentro dos valores aceitáveis 

(GFI=.90). Como sugerido pelos índices de modificação e pelas saturações (loadings) 

estimadas nos factores a introdução de algumas redefinições, nomeadamente a eliminação 

das opções 1, 2 e 8 e a permissão de correlações entre resíduos com relevância teórica, 

neste caso entre os erros de medida S5_12 com S5_5 e com S5_11 (estratégia 2) permite 

melhorar a estabilidade do modelo. A Figura 5.11 apresenta os parâmetros estandardizados 

obtidos após a redefinição. 

O modelo S5 após redefinição apresenta tanto índices de ajustamento absoluto 

(GFI=.98 e RMSEA=.05), índices incrementais (TLI= .92 e CFI= .96) e de parcimónia 

(AGFI= .95) em níveis considerados bons.  

Todas as opções correlacionam-se significativamente no factor teoricamente 

esperado (neste caso o modelo a quatro factores resultante da AFE prévia).  
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O resultado da AFC revela que o modelo a quatro factores é a representação mais 

adequada da estrutura das opções determinada com base nas respostas dos sujeitos. 

 

FIGURA 5.11 – Modelo S5 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 37,272, df=19 , RMSA=.05 

 

A variável latente E1 definida pelas opções 3 e 4 representa a estratégia 1 - 

«evitamento ou laissez-faire». A variável latente E2 definida pelas opções 5, 11 e 12 

caracteriza a estratégia 2 – «administração da disciplina». A variável latente E3 definida 

pelas opções 6 e 7 representa a estratégia 3 - «pressão e legitimação». Finalmente a 

variável E4 definida pelas opções 9 e 10 representa a estratégia 4 – «apoio ou suporte» dos 

superiores.  

 
 
 
5.2.2.6. Análise da Situação 6 

 

O modelo S6 apresentou todos os índices de ajustamento abaixo do aceitável 

(GFI=.89, AGFI= .83, RMSEA= .12, TLI=.33, CFI=.51). Os pesos baixos das variáveis 

manifestas associadas aos factores mostram que as hipóteses de partida não se verificam. 

As dificuldades associadas à explicação e à coerência das componentes anteriormente 

relatadas na AFE, são agora confirmadas. Os índices de modificação e as saturações 
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(loadings) estimadas nos factores sugerem redefinições profundas, nomeadamente a 

eliminação das opções 3, 4, 5 e 9. Uma observação mais atenta aos índices de modificação, 

relativamente ao Factor II, mostram que as opções 5 e 9 apresentam covariâncias 

associadas ao factor III, o que leva a optar pela opção 8. Permite-se ainda correlações entre 

resíduos com relevância teórica, neste caso entre os erros de medida S6_1 com S6_7 

(estratégia 1). A inserção destes dois procedimentos permitiu obter um modelo ajustado à 

estrutura dos dados. Apresentam-se na Figura 5.12 os parâmetros estandardizados obtidos 

após a redefinição. 

 

FIGURA 5.12 – Modelo S6 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 11,692, df=7 , RMSA=.04 

 

O modelo S6 após redefinição apresentou bons índices de ajustamento absoluto 

(GFI=.99 e RMSEA=.04), incrementais (TLI= .94 e CFI= .97) e de parcimónia (AGFI= 

.97) em níveis considerados bons. A estrutura factorial a três factores é confirmada como a 

representação mais adequada da estrutura das opções proposta apesar da redução do 

número de opções. A variável latente E1 definida pelas opções 1, 2, 6 e 7 representa a 

estratégia 1 - “evitamento, falta de confiança” e necessidade de apoio ou suporte adicional. 

A variável manifesta s6_8 definida pela opção 8 caracteriza a estratégia 2 – “Sustentação 

da Decisão Superior” perante os subordinados. A variável manifesta s6_10 caracteriza uma 

estratégia de “persuasão racional” perante o superior.   
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5.2.2.7. Análise da Situação 7 

 
O modelo S7 apresentou quatro índices de ajustamento abaixo do aceitável 

(RMSEA= .11, AGFI= .85, TLI=.72, CFI=.80) e apenas um dos índices de ajustamento 

absolutos dentro dos valores aceitáveis (GFI=.91). Os índices de modificação e as 

saturações (loadings) estimadas nos factores sugerem a introdução de algumas 

redefinições, nomeadamente a eliminação das opções 1, 5, 7 e 8 permitiu melhorar a 

estabilidade do modelo. A Figura 5.13 apresenta a solução obtida após a redefinição. 

 

FIGURA 5.13 – Modelo S7 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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O modelo S7 após redefinição apresenta bons índices de ajustamento absoluto 

(GFI=.99 e RMSEA=.05), incrementais (TLI= .94 e CFI= .97) e de parcimónia (AGFI= 

.96). O resultado da AFC revela que o modelo a três factores resultante da AFE após a 

eliminação das referidas opções é a representação mais adequada da estrutura das opções 

proposta. 

A variável latente E1 definida pelas opções 3, 4 e 6 representa a estratégia 1 - 

«apresentar-se como um modelo a seguir ao nível físico, técnico e táctico». A variável 

latente E2 definida pelas opções 2 e 9 caracteriza a estratégia 2 – «demonstração da 

consideração» pelos soldados. Finalmente a variável observada E3 definida pela opção 10 

caracteriza a estratégia 3 – «comportamentos de legitimação» pela afirmação da sua 

posição hierárquica. 
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5.2.2.8. Análise da Situação 8 

 

O modelo S8 (Figura 5.14) apresenta bons índices de ajustamento absoluto,  

incrementais e de parcimónia (GFI=.98, RMSEA=.05; TLI= .96, CFI= .98; AGFI= .96)  

É replicado o modelo a quatro factores  resultante da AFE prévia. A variável latente 

E1 definida pelas opções 1, 2, 5 e 10  representa a estratégia 1 – «recurso a fontes de 

suporte».  A variável latente E2 definida pelas opções 3 e 4 caracteriza a estratégia 2 – 

«preservação da vida pessoal/atribuir prioridades às tarefas». A variável latente E3 definida 

pelas opções 8 e 9 caracteriza a estratégia 3 – «utilização de técnicas de controlo 

emocional». Finalmente a variável latente E4 definida pelas opções 6 e 7, representa a 

estratégia 4 - «perspectivar os problemas no tempo». Os quatro factores partilham entre si 

correlações significativas superiores a .50. Verificam-se correlações mais elevadas entre a 

estratégia 3 e 4. A consideração da verdadeira dimensão dos problemas, pode ser facilitada 

quando se torna saliente que a carreira está para além dos aspectos profissionais, onde há 

espaço para actividades de tempos livres com significado para o sujeito e para a 

implementação dos auto-conceitos.  

 

FIGURA 5.14 – Modelo S8: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 49,776, df=29 , RMSA=.04 
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5.2.2.9. Análise da Situação 9 

 

O modelo S9 (Figura 5.15) apresenta bons índices de ajustamento absoluto,  

incrementais e de parcimónia (GFI=.98, RMSEA=.05; TLI= .93, CFI= .96; AGFI= .96)  

As opções correlacionam-se significativamente no factor teoricamente esperado 

(neste caso o modelo a três factores resultante da AFE prévia). A variável latente E1 

definida pelas opções 1, 5 e 6 representa a estratégia 1 – «autoritária», caracterizada pela 

«pressão e pela administração da disciplina». A variável latente E2 definida pelas opções 3 

e 7 caracteriza a estratégia 2 – «troca». Finalmente a variável latente E3 definida pelas 

opções 2 e 4 representa a estratégia 3 - «evitamento ou laissez-faire». 

 

FIGURA 5.15 – Modelo S9: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 26,766, df=12 , RMSA=.05 

 

 

5.2.2.10. Análise da Situação 10 

 

O modelo S10 apresenta três índices de ajustamento abaixo do aceitável (RMSEA= 

.08, TLI=.67, CFI=.81) e bons níveis de ajustamento para os restantes índices (GFI=.97, 

AGFI=.93). Como sugerido pelos índices de modificação e pelas saturações (loadings) 

estimadas nos factores a eliminação da opção 8 permite melhorar a estabilidade do modelo. 

A Figura 5.16 apresenta os parâmetros estandardizados obtidos após a redefinição. 
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O modelo S10 após redefinição apresenta valores de ajustamento absoluto 

(GFI=.98 e RMSEA=.05), incrementais (TLI= .83 e CFI= .92) e de parcimónia (AGFI= 

.95) em níveis considerados bons. Apenas o valor do TLI fica ligeiramente abaixo do 

esperado. Confirma-se a estrutura a quatro factores resultante da AFE prévia.  

 

FIGURA 5.16 – Modelo S10 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 24,071, df=10 , RMSA=.05 

 

A variável latente E1 definida pelas opções 1, 2 e 3 representa a estratégia 1 - 

«assegurar a máxima estabilidade e previsibilidade». A variável latente E2 definida pelas 

opções 5 e 7 caracteriza a estratégia 2 – «insubordinação perante as ordens superiores». A 

variável observada s10_4 definida pela opção 4 representa a estratégia 3 – «planeamento 

das acções». Finalmente a variável observada s10_6 definida pela opção 6 caracteriza a 

estratégia 4 – «apoio ou suporte» na resolução do problema. A estratégia 2,  

“insubordinação perante as ordens superiores”, apresenta uma correlação negativa com as 

restantes.  
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5.2.2.11. Análise da Situação 11 

 

O modelo S11 (Figura 5.17) apresenta bons índices de ajustamento absoluto,  

incrementais e de parcimónia (GFI=.97, RMSEA=.05; TLI= .94, CFI= .96; AGFI= .94)  

As opções saturam significativamente no factor teoricamente esperado (neste caso o 

modelo a três factores resultante da AFE prévia). A variável latente E1 definida pelas 

opções 4, 5, 6 e 8  representa a estratégia 1 – «proporcionar apreço e reconhecimento». 

Relativamente à AFE foi adicionada a opção 6, porque tem relevância teórica e partilha um 

peso não desprezível neste factor.   A variável latente E2 definida pelas opções 1 e 7 

caracteriza a estratégia 2 – «clarificação do papel de trabalho». Finalmente a variável 

latente E3 definida pela opções 2, 3 e 9 representa a estratégia 3 - «facilitação do trabalho». 

É de salientar que os três factores partilham entre si elevadas correlações, apresentando-se 

como estratégias adequadas para lidar com o problema. O proporcionar apreço e 

reconhecimento apresenta uma relação significativa com a facilitação do trabalho. O 

Comandante ao passar pelas mesmas restrições que os subordinados, toma consciência das 

necessidades dos soldados e empenha-se pessoalmente perante os superiores no 

reconhecimento público que lhes é devido.  

 

FIGURA 5.17 – Modelo S11: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 61,541, df=26 , RMSA=.05 
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5.2.2.12. Análise da Situação 12 

 
O modelo S12 apresenta três índices de ajustamento abaixo do aceitável (RMSEA= 

.07, TLI=.81, CFI=.88) e bons níveis de ajustamento para os restantes índices (GFI=.96, 

AGFI=.92). De modo a melhorar a estabilidade do modelo e conforme  sugerido pelos 

índices de modificação e pelas saturações (loadings) estimadas nos factores eliminaram-se 

as opções 1 e 3 e permitiram-se correlações entre os erros de medida s12_2 e s12_7 por 

apresentarem relevância teórica.  A Figura 5.18 apresenta os parâmetros estandardizados 

obtidos após a redefinição. 

 
FIGURA 5.18 – Modelo S12 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 29,599, df=14 , RMSA=.05 
 

O modelo S12 após redefinição apresentou bons índices de ajustamento absoluto 

(GFI=.98 e RMSEA=.05), incrementais (TLI= .92 e CFI= .96) e de parcimónia (AGFI= 

.96). Confirma-se a estrutura a quatro factores resultante da AFE prévia.  A variável latente 

E1 definida pelas opções 2, 6 e 7 representa a estratégia 1 - «apoio ou suporte». A variável 

latente E2 definida pelas opções 4 e 5 caracteriza a estratégia 2 – «facilitação da 

cooperação e do trabalho em equipa». A variável latente E3 definida pelas opções 8 e 9 

representa a estratégia 3 – «demonstração de consideração». Finalmente a variável 

observada s12_10 definida pela opção 10 caracteriza a estratégia 4 – «recurso a ajuda 

especializada». Todas as variáveis apresentam uma correlação significativa entre si, 

excepto as variáveis E2 e E3. 
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5.2.2.13. Análise da Situação 13 

 

O modelo S13 apresenta dois índices de ajustamento abaixo do aceitável 

(RMSEA= .08, TLI=.87) e bons níveis de ajustamento para os restantes índices (GFI=.95, 

AGFI=.91, CFI=.91). De modo a melhorar a estabilidade do modelo e conforme  sugerido 

pelos índices de modificação e pelas saturações (loadings) estimadas nos factores, 

eliminaram-se as opções 1, 5 e 13. As opções 1 e 5 são as que apresentam os pesos mais 

baixos nos factores, respectivamente .23 e 48. A opção 13 que se apresentava isolada no 

factor 4, partilha uma covariância elevada com as opções 1 e 2.   

A inserção destes procedimentos permite obter um modelo ajustado à estrutura dos 

dados com valores de ajustamento absoluto (GFI=.99 e RMSEA=.04), incrementais (TLI= 

.98 e CFI= .99) e de parcimónia (AGFI= .97) em níveis considerados bons. A estrutura a 4 

factores resultante da AFE prévia  não é confirmada. Apresentam-se na Figura 5.19 os 

parâmetros estandardizados obtidos após a redefinição. 

 

FIGURA 5.19 – Modelo S13 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 17,752, df=11 , RMSA=.04 

 

A variável latente E1 definida pelas opções 7 e 8 representa a estratégia 1 – «apoio 

ou suporte». A variável latente E2 definida pelas opções 2, 9 e 10 caracteriza a estratégia 2 

– «assertividade», caracterizada pela confiança na sua posição hierárquica, na apresentação 

dos factos com rigor actuando com respeito e bom senso. Finalmente a variável latente E3 
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definida pelas opções 4 e 6 caracteriza a estratégia 3 – «demonstração de respeito pela 

hierarquia». Os factores apresentam correlações elevadas e significativas entre si, com 

especial destaque para a relação entre a estratégia 2 e 3 (.89), que destaca que o respeito 

pela hierarquia exige humildade, mas não impede  que o indivíduo expresse de forma 

assertiva e rigorosa  os factos.    

 

 

5.2.2.11. Análise da Situação 14 

 

O modelo S14 apresenta todos os índices de ajustamento abaixo do aceitável 

(GFI=.88, AGFI= .83, RMSEA= .09, TLI=.66, CFI=.74). Os pesos baixos das variáveis 

manifestas associadas aos factores mostram que as hipóteses de partida não se verificam. 

Os índices de modificação e as saturações (loadings) estimadas nos factores sugerem a 

eliminação das opções 1, 2, 9, 10, 11 e 14. Eliminaram-se as opções com os pesos mais 

baixos e que simultaneamente apresentam covariâncias associadas a outros factores. A 

inserção destes dois procedimentos permite obter um modelo ajustado à estrutura dos 

dados com valores de ajustamento absoluto (GFI=.99 e RMSEA=.04), incrementais (TLI= 

.97 e CFI= .99) e de parcimónia (AGFI= .97) em níveis considerados bons. Confirma-se a 

estrutura a cinco factores resultante da AFE prévia, embora com menor número de opções. 

Apresenta-se na Figura 5.20 os parâmetros estandardizados obtidos após a redefinição. 

 

FIGURA 5.20 – Modelo S14 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 10,533, df=6 , RMSA=.04 
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A variável latente E1 definida pelas opções 5 e 12 representa a estratégia 1 – 

«apoio ou suporte». A variável manifesta s14_13 definida pela opção 13 caracteriza a 

estratégia 2 – «assertividade», caracterizada pela necessidade por uma abordagem que 

permita obter feedback e aconselhamento. A variável manifesta s14_7 definida pela opção 

7 caracteriza a estratégia 3 – «passividade». A variável manifesta s14_3 definida pela 

opção 3 caracteriza a estratégia 4 – «evitar queixar-se» do seu Comandante. Finalmente a 

variável manifesta E5 definida pelas opções 4 e 8 caracteriza a estratégia 5 – «obter 

informação sobre o estilo de comando» do seu Comandante. 

 

 

5.2.2.15. Análise da Situação 15 

 

O modelo S15 apresenta três índices de ajustamento abaixo do aceitável (RMSEA= 

.08, TLI=.81, CFI=.86) e bons níveis de ajustamento para os restantes índices (GFI=.94, 

AGFI=.90). De modo a melhorar a estabilidade do modelo e conforme  sugerido pelos 

índices de modificação e pelas saturações (loadings) estimadas nos factores eliminou-se a 

opção 11 (que também do ponto de vista qualitativo não fazia sentido manter) e 

permitiram-se correlações entre os erros de medida s15_1 com s15_2 e s15_9 por 

apresentarem relevância teórica. Conforme as indicações recolhidas na AFE, a inclusão da 

opção 6 no terceiro factor em vez de inserido no quarto, não melhorou a estabilidade do 

modelo. Como a opção 6 apresentou um loading de apenas .49 no quarto factor, opta-se 

pela sua eliminação, aumentando o ajustamento do modelo. A Figura 5.21 apresenta os 

parâmetros estandardizados obtidos após a redefinição. 

O modelo S15 após redefinição apresenta valores de ajustamento absoluto 

(GFI=.97 e RMSEA=.05), incrementais (TLI= .91 e CFI= .95) e de parcimónia (AGFI= 

.94) em níveis considerados bons. Confirma-se a estrutura a quatro factores resultante da 

AFE prévia.   

A variável latente E1 definida pelas opções 3 e 8 representa a estratégia 1 - «auto-

crítica». A variável latente E2 definida pelas opções 1, 2, 5 e 9 caracteriza a estratégia 2 – 

«auto-observação/avaliação». 
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FIGURA 5.21 – Modelo S15 após redefinição: Parâmetros estandardizados (N=401) 
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χ2= 83,716, df=36, RMSA=.05 
 

A variável latente E3 definida pelas opções 10 e 12 representa a estratégia 3 – 

«apoio ou suporte». Finalmente a variável latente E4 definida pelos opções 4 e 7 

caracteriza a estratégia 4 – «recurso a técnicas de auto-controlo cognitivo-

comportamentais». Todas as variáveis apresentam uma correlação significativa entre si, em 

particular o factor 2 com o 3 (.81). Quem recorre a mais «apoio e suporte» dos pares e 

superiores é também quem refere reflectir mais e delinear planos para modificar o 

comportamento (auto-observação/avaliação). 

 

 

5.2.3. Integração dos Resultados Obtidos Através das Análises Factoriais  

 

 
Partindo dos estudos factoriais realizados anteriormente, apresenta-se agora ainda 

que sucintamente a distribuição das estratégias associadas às situações (considerando as 

opções estritamente à AFC) pelas quatro categoriais genéricas obtidas no estudo da 

dimensionalidade do construto conhecimento tácito. A replicação do modelo estrutural a 

quatro factores de 1º ordem, traduz as quatro categorias genéricas com que os oficiais 

subalternos têm que lidar ao seu nível. São elas a  «motivação e preocupação com os 

subordinados assegurando credibilidade», a «gestão do Self perante os subordinados», o 
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«influenciar o superior hierárquico» e a «gestão do Self perante os superiores». A forma 

como cada indivíduo pode tornar mais ou menos efectivas cada uma destas categorias, 

traduz a escolha associada ao tipo de comportamentos ou estratégias utilizadas. 

Apresentam-se as estratégias para lidar com cada uma das quatro categorias genéricas, bem 

como a sua operacionalização e opções associadas.  

 
 
5.2.3.1. Categoria – Motivação e Preocupação com os Subordinados Assegurando 

Credibilidade 

 
A Categoria de «motivar e preocupar-se com os subordinados, assegurando 

credibilidade» integra o domínio intra-pessoal. Envolve comportamentos associados às 

Situações S1, S9 e S11 (Motivação dos Subordinados), S7 (Estabelecer Credibilidade) e 

S10 e S12  (Preocupar-se com os Soldados). 

Da análise factorial resultaram como estratégias possíveis para lidar com a Situação 

1 a «clarificação do papel de trabalho», a «pressão ou uso da autoridade», a «passividade e 

a procura de informação adicional». A Tabela 5.1 apresenta as estratégias associadas à 

Situação 1, a sua operacionalização e opções associadas. 

 

TABELA 5.1 - Situação 1 - Motivação dos Subordinados (Estratégias, Operacionalização e opções) 
 

Estratégias  Operacionalização Opções 

E1 
Clarificação 
do papel de 

trabalho 
 

Manter os homens informados dos seus deveres 
e responsabilidades, dizendo-lhes o quanto 
espera deles, persuadindo-os com foco nos 

objectivos e na missão e verificar o seu 
desempenho. A eficiência da tarefa requer 
comportamentos dirigidos para a missão, 

usando as pessoas e os recursos disponíveis de 
modo eficiente, mantendo a ordem e a 

confiança nos homens. 

3 
Dizer aos soldados o que quer que 
seja feito especificamente e dizer-
lhes quando volta para nova revista. 

5 

Relembrar os soldados sobre a falta 
de tempo e a necessidade de fazer 
muitas coisas rapidamente para a 
preparação do deslocamento 
nocturno. 

E2 
Pressão ou 

uso da 
autoridade  

Tomar imediatamente conta da situação, dando 
ordens directamente, sem explicar as razões aos 
indivíduos que desobedecem a uma ordem ou 

tenham consistentemente um desempenho pobre. 

6 

Mandar formar imediatamente o 
Pelotão e repetir a ordem de forma 
incisiva e autoritária. 

E3 
Passividade 

 

Não tomar de imediato uma posição para lidar 
com a situação, assumindo que se deixar os 

indivíduos sozinhos a situação acabará por se 
resolver. O Comandante abdica da autoridade 

que lhe é investida. 

7 
Esperar e ver se os soldados 
executam por si próprios as tarefas. 

9 
Falar com os soldados de forma amistosa 
sem evidenciar a sua autoridade como 
Comandante de Pelotão. 

E4 
Procura de 
Informação 
Adicional 

Procura de informação adicional por forma a 
perceber as causas do problema antes de decidir 
e agir. Simultaneamente está implícito o pedido 
de satisfação e a exigência de responsabilidades. 

8 

Reunir os seus Comandantes de 
Secção e perguntar porque razão a 
ordem não foi cumprida. 
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Na Situação 9 destacam-se as estratégias de «administração da disciplina», a 

«troca» e a «passividade». Apresenta-se na Tabela 5.2 as estratégias associadas à Situação 

9, a sua operacionalização e as opções. 

 
TABELA 5.2 - Situação 9 - Motivação dos Subordinados (Estratégias, Operacionalização e opções) 

Estratégias Descrição Opções 

E1 
Administração 
da Disciplina 

 

Recurso a sanções mais 
graves, como a punição ou a 

transferência do posto de 
trabalho, face a 

comportamentos desviantes 
das normas e procedimentos 
militares, pondo em causa a 

hierarquia. 

1 
Transferir o seu Comandante de Secção, colocar 
um novo Comandante no comando e dizer-lhe 
como quer a tarefa cumprida. 

5 
Propor que o Comandante de Secção seja punido 
por lhe responder insolentemente e lhe ter dito que 
os soldados não iriam cumprir as suas ordens. 

6 
Mandar os soldados parar de comer e finalizar a 
tarefa, ameaçando-os com punições no caso de não 
cumprirem. 

E2 
Troca 

 

Utilização de forma explícita 
ou implícita de benefícios 

tangíveis ou intangíveis, para 
ir ao encontro das 

necessidades dos soldados de 
modo a continuarem 
focalizados na tarefa. 

3 

Tentar convencer o Comandante de Secção e os 
soldados de que não lhes dará outra missão até que 
tenham oportunidade de descansar, mas que têm 
de lançar o campo de minas de acordo com o 
estipulado. 

7 

Dizer que reconhece que os soldados estão 
cansados, mas que a tarefa deve ser terminada e 
perguntar que tipo de apoio poderá providenciar de 
forma a ajudá-los a cumprir a tarefa. 

E3 Passividade 
 

Reconhecer os limites dos 
soldados e permitir que a sua 
ordem não seja cumprida. 

2 

Reconhecer que os soldados atingiram o seu 
limite, transmitir-lhes o seu reconhecimento e 
afirmar que tomará providências para assegurar 
que não serão tão pressionados no futuro. 

4 
Assumir que os soldados estão com excesso de 
trabalho e permitir-lhes que não completem a tarefa. 

 
Quanto à Situação 11 destacam-se como estratégias o «proporcionar apreço e 

reconhecimento», a «clarificação do papel de trabalho» e a «facilitação das condições de 

trabalho» (Tabela 5.3). 

 
TABELA 5.3 - Situação 11 – Motivação dos Subordinados - Estratégias, Operacionalização e opções 

Estratégias Descrição Opções 

E1 
 Proporcionar 

Apreço e 
Reconhecimento  

 

Assegurar que os soldados 
sejam recompensados e 
reconhecidos de forma 

apropriada. 

4 

Fazer todos os possíveis para obter 
reconhecimento público para os seus soldados 
quando a missão estiver finalizada e voltarem ao 
quartel – certificar-se de que todos saibam quão 
arduamente eles trabalharam. 

5 

Falar com o seu Comandante de Companhia para 
tentar encontrar uma missão mais agradável após 
terminarem esta, e fazer saber aos soldados que a 
missão seguinte poderá ser menos árdua. 

6 
Recompensar os soldados pelo bom trabalho, 
mostrar-lhes que têm o seu reconhecimento. 

8 
Dar posteriormente aos soldados uma recompensa, 
como por exemplo dispensas quando o projecto 
estiver finalizado. 
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TABELA 5.3 - Situação 11 - Estratégias, Operacionalização e opções (Continuação) 

Estratégias Descrição Opções 

E2 
Clarificação do 

papel de trabalho 
 

Clarificar e informar quais os 
objectivos que se pretendem 
atingir, dando significado ao 

trabalho que é necessário 
realizar. 

1 
Dizer aos soldados o que pretende de modo a que 
eles se possam preparar, mesmo quando sabe que 
o trabalho será árduo. 

7 

Descobrir por que é importante o projecto e 
comunicar estes aspectos aos seus soldados de 
modo a demonstrar-lhes que o seu esforço tem 
significado. 

E3  
Facilitação das 
Condições de 

Trabalho 
 

Facilitação das condições 
trabalho, diminuindo o 

desconforto e satisfazendo 
necessidades básicas aos 

soldados. Simultaneamente o 
Comandante dá o exemplo, 

partilhando algum do 
desconforto e mantendo o 
ímpeto e moral das tropas. 

2 
Expor-se ao mesmo tipo de trabalho árduo que os 
seus soldados estando com eles debaixo de sol 
escaldante. 

3 

Centralizar os seus esforços para lhes assegurar a 
satisfação das necessidades básicas, por exemplo, 
refeições quentes, licenças de fim-de-semana ou 
bebidas frescas. 

9 
Compreender a situação dos soldados e permitir-
lhes algumas iniciativas para eles se sentirem mais 
confortáveis, tais como aligeirar o uniforme. 

 

 

Da análise factorial resultaram como estratégias possíveis para lidar com a Situação 

7 (Estabelecer Credibilidade) o «apresentar-se como um modelo a seguir», o «consultar os 

subordinados» e a «legitimação pela posição hierárquica» (Tabela 5.4). 

 
 

TABELA 5.4 - Situação 7 – Estabelecer Credibilidade (Estratégias, Operacionalização e opções) 
 

Estratégias Descrição Opções 

E1 
Apresentar-se como 

um 
Modelo a seguir 

Preocupação com o 
desenvolvimento da 
competência física, 

técnica, táctica e do porte 
militar. 

3 
Treinar arduamente para ficar em excelente forma 
física, de modo a ser imbatível no treino físico. 

4 
Manter uma boa aparência militar usando o 
uniforme ataviado, botas bem engraxadas e uma 
postura cuidada. 

6 
Estudar manuais de campanha e história militar de 
forma a ganhar competência técnica e táctica. 

E2 
Consultar os 
Subordinados 

Ouvir os pontos de vista 
dos subordinados, 
reconhecendo e 

aproveitando as suas 
experiências em proveito 

do Pelotão. 

2 

Pedir aos elementos do Pelotão para partilharem as 
suas experiências de combate: perguntar-lhes o 
que aprenderam e em que medida isso poderá ser 
útil para o Pelotão. 

9 
Ouvir frequentemente os seus soldados, os seus 
pontos de vista, opiniões, comentários e sugestões. 

E3 
Legitimação pela 

hierarquia 

Fazer-se respeitar pela 
afirmação da sua posição 

hierárquica. 
10 

Clarificar que o comando é seu e que os soldados 
devem aceitar e tratá-lo com o devido respeito. 
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Da análise da Situação 10 (Preocupar-se com os Soldados) resultaram como 

estratégias o «assegurar estabilidade e previsibilidade», o «fragilizar a estrutura superior do 

comando», o recurso ao «planeamento das actividades» e o recurso ao «apoio/suporte» 

(Tabela 5.5). 

 
TABELA 5.5 - Situação 10 – Preocupar-se com os Soldados (Estratégias, Operacionalização e opções) 

 

Estratégias Descrição Opções 

E1 
Assegurar 

estabilidade e 
previsibilidade 

Assumir a responsabilidade 
pelo planeamento, filtrando 

informação que possa 
provocar instabilidade aos 

soldados. Proporcionar 
previsibilidade e valorizar a 
preocupação dos homens. 

1 

Dizer aos seus soldados para não se 
preocuparem com as mudanças no planeamento 
dos horários. Relembrar-lhes que, de qualquer 
maneira, eles devem estar sempre preparados.  

2 

Mostrar aos soldados que as mudanças no 
planeamento dos horários não são da sua 
responsabilidade, mas que valoriza a 
preocupação dos Soldados para estarem a horas 
nos novos locais de instrução.    

3 

Omitir do Pelotão as mudanças que acontecem a 
níveis mais elevados filtrando a informação acerca 
destas mudanças – assegurar o máximo de 
estabilidade e previsibilidade possível aos soldados. 

E2 
Fragilizar a estrutura 
superior do comando 

Permitir que os escalões 
superiores sejam expostos ao 
ridículo, quando mostrarem 
que não sabem o que estão a 

fazer. 

5 
Dizer ao seu Pelotão para ignorar o planeamento 
dos horários da instrução uma vez que está 
sempre a mudar. 

7 
Fazer saber aos soldados que concorda com eles, que 
o Batalhão/Grupo e a Companhia/Bateria/Esquadrão 
não sabem o que estão a fazer. 

E3  
Planeamento das 

Actvividades 

Organizar e apresentar um 
calendário a curto prazo para 
possibilitar a coordenação das 

actividades de instrução. 

4 
Afixar para o seu Pelotão um calendário de curto 
prazo e rigoroso. 

E4 
Apoio/Suporte 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) ao 

seu Comandante. 
6 

Falar com o seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão acerca das rupturas 
causadas pelas mudanças no planeamento dos 
horários e pedir-lhe conselho e apoio 

 

Da análise da Situação 12 (Preocupar-se com os Soldados), destacando-se como 

estratégias o recurso ao «apoio/suporte», a «facilitação da cooperação e integração», a «falta de 

consideração pelos subordinados» e o recurso a «ajuda especializada» (Tabela 5.6). 

 
TABELA 5.6 - Situação 12 – Preocupar-se com os Soldados (Estratégias, Operacionalização e opções) 

Estratégias Descrição Opções 

E1 
Apoio/Suporte 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) 

ao seu Comandante e à 
família do seu soldado. 

2 

Sempre que falar com o Soldado, certificar-se de 
que tem uma testemunha presente, de forma a 
proteger-se a si próprio de posteriores más 
interpretações ou alegações sobre o que foi dito. 

6 
Chamar os pais do Soldado e pedir-lhes 
conselho e apoio. 

7 
Escrever ao seu Comandante sobre as 
preocupações e a lista de acções que tem 
providenciado, para se proteger a si próprio.  
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TABELA 5.6 - Situação 12 – Preocupar-se com os Soldados (Estratégias, Operacionalização e opções) 
(Continuação) 

Estratégias Descrição Opções 

E2 
Facilitação da 

cooperação e da 
integração 

Solicitar aos oficiais e aos 
restantes elementos para 
ajudarem o soldado em 

dificuldade a integrar-se no 
Pelotão. 

4 

Pedir aos membros do Pelotão para ajudar o 
novo Soldado. não gozando com ele e 
trabalhando em conjunto de forma a mantê-lo 
sob vigilância, salientar que podem fazer uma 
grande diferença se ajudarem. 

5 
Falar com os Oficiais do Comando, informá-los 
sobre a situação e pedir-lhes opinião. 

E3  
Falta de 

Consideração pelos 
Subordinados 

Demonstração de 
comportamentos de falta de 

apoio, não atendendo à 
especificidade da situação. 

8 
Tomar a iniciativa de conversar com o soldado 
dando-lhe um prazo de 24 horas para decidir se 
quer ou não ficar no Exército. 

9 
Dizer ao soldado que ele tem de se animar e 
fazer o seu trabalho. 

E4  
Recurso a ajuda 
especializada 

Recurso a ajuda especializada 
quando os recursos do 
comando não são os 

adequados 

10 
Propor que o Soldado vá a uma consulta médica 
da especialidade. 

 

Em síntese, as estratégias possíveis para lidar com a Categoria «motivação e 

preocupação com os subordinados assegurando credibilidade» são as seguintes: (1) 

Clarificação do Papel de Trabalho; (2) Pressão ou uso da Autoridade; (3) Passividade;( 4) 

Procura de Informação Adicional; (5) Administração da Disciplina; (6) Troca; (7) Apreço e 

Reconhecimento; (8) Facilitação das Condições de Trabalho; (9) Desenvolvimento 

Profissional; (10) Demonstração de Consideração; (11) Legitimação pela Posição 

Hierárquica; (12) Assegurar Estabilidade e Previsibilidade; (13) Fragilizar a Estrutura 

Superior do Comando; (14) Planeamento das Acções; (15) Apoio/Suporte; (16) Facilitação 

da Cooperação e Integração; (17) Falta de Consideração pelos Subordinados; (18) Recurso 

a Ajuda Especializada. 

 

5.2.3.2. Categoria –  Gestão do Self perante os Subordinados  

 

A «gestão do self no relacionamento com os subordinados» integra o domínio intra-

pessoal. Envolve comportamentos associados às situações S4, S5, S8 e S15 (Gerir o Self). 

De entre as estratégias possíveis para lidar com a Situação 4, destacam-se a «auto-

observação/avaliação», os comportamentos de «passividade» e de «auto-crítica». A Tabela 

5.7 apresenta as estratégias associadas à Situação 4, bem como a sua operacionalização e 

opções associadas. 
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TABELA 5.7 - Situação 4 – Gestão do Self (Estratégias, operacionalização e opções) 

Estratégias Operacionalização Opções 

E1 
Auto-

Observação/ 
Avaliação 

 

Reflectir sobre o seu próprio 
comportamento e desempenho 

implementando acções 
correctivas. Compreender o 

papel dos outros na decisão de 
forma a retirar ilações para o 

futuro. 

1 
Pensar sobre o desempenho que teve de maneira a 
procurar ultrapassar o que levou a essa situação. 

2 
Tentar compreender o papel de outras pessoas na 
decisão, se é que existiram outras pessoas. 

4 
Reflectir sobre a decisão e determinar o que deveria 
ter feito, de forma a aproveitar essa experiência. 

5 
Relembrar a si próprio que fará melhor na missão 
seguinte. 

E2 
Passividade 

Não reflectir sobre a situação, 
evitando a auto-crítica. 

7 
Pôr a decisão para trás das costas; tente não pensar 
muito sobre o assunto. 

E3 
Auto-crítica 

Assumir a responsabilidade, 
aprendendo com os erros de 
forma a desenvolver os seus 

subordinados, evitando assim, 
que se sintam desmoralizados. 

3 
Durante o debriefing admitir perante os seus 
soldados que cometeu um erro; assumir a 
responsabilidade pelo que aconteceu. 

6 
Durante o debriefing descrever o erro aos seus 
graduados como forma de ajudar a desenvolvê-los e 
treiná-los. 

8 
Durante o debriefing tentar explicar ao seu pessoal as 
razões da decisão. 

9 
Não deixar que os soldados se sintam 
desmoralizados devido à sua decisão – dê-lhes 
confiança e encoraje-os. 

 

Da análise da Situação 5 (Gestão do Self), destacando-se como estratégias a 

«passividade», a «administração da disciplina», a «pressão ou uso da autoridade» e o 

«apoio/suporte» (Tabela 5.8). 

 
TABELA 5.8 -Situação 5 – Gestão do Self (Estratégias, operacionalização e opções) 

 
Estratégias Operacionalização Opções 

E1 
Passividade 

 

Evitar confrontar-se com o 
problema, delegando nos 

outros ou não dando grande 
importância à situação. 

3 
Dirigir-se ao Sargento de Pelotão para que tome 
conta do problema. 

4 
Mandar calar o seu condutor e dizer-lhe que volte 
para o seu trabalho. 

E2 
Administração 
da Disciplina  

Exercer a competência 
disciplinar em privado, 

procurando isolar o 
problema e exigindo 
responsabilidades. 

 

5 
Chamá-lo à parte e dizer-lhe para ir falar consigo 
dentro de uma hora. 

11 
Chamá-lo à parte e em privado perguntar-lhe qual 
é o problema. 

12 

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. 

E3 
Pressão ou uso 
da autoridade  

Recorrer à punição ou valer-
se do seu posto para fazer 

face à situação. 

6 
Responder ao condutor imediatamente, defender-
se e fazer-se valer do seu posto. 

7 
Dizer ao condutor que a situação é passível de 
punição. 

E4 
Apoio/ 
Suporte 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) 
aos pares e superiores para 

lidar com a situação. 

9 
Falar com o seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão sobre o problema e 
pedir-lhe conselho. 

10 
Falar com outro Comandante de Pelotão e pedir-
lhe conselho. 
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De entre as estratégias possíveis para lidar com a Situação 8 destacam-se os 

comportamentos de «apoio/suporte», de «preservação da vida pessoal», a «inclusão de 

actividades de tempos livres» e a necessidade de «identificar a verdadeira dimensão dos 

problemas». A Tabela 5.9 apresenta as estratégias associadas à Situação 8, a sua 

operacionalização bem como as opções associadas. 

 

TABELA 5.9 - Situação 8 – Gestão do Self (Estratégias, Operacionalização e opções) 
 

Estratégias Operacionalização Opções 

E1 
Apoio/ 
Suporte 

 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) 
sobre os seus problemas e 

frustrações a outros militares 
em quem possa confiar. 

 

1 

Encontrar um militar de confiança (que não o seu 
avaliador) para falar sobre os seus problemas e 
frustrações – alguém que lhe proporcione feedback 
acerca do seu desempenho.  

2 
Pedir conselhos específicos e sugestões a um militar 
mais graduado por quem sinta respeito. 

5 
Encontrar um militar de confiança com quem possa 
falar e que o apoie. 

10 

Falar com o seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão sobre as suas 
frustrações, o seu stress e problemas, e pedir-lhe um 
conselho. 

E2 
Preservar a 
vida pessoal 

 

Preservar a vida pessoal, 
ponderando se a situação é 
crítica ao ponto de levar 

trabalho para casa. 

3 Tentar não levar os problemas do trabalho para casa. 

4 
Se estiver tentado a levar trabalho para casa, 
perguntar-se se está de facto numa fase crítica ou se 
o trabalho poderá esperar para o dia seguinte. 

E3 
Actividades 

tempos livres 

Identificar actividades extra-
profissionais que 

proporcionem satisfação. A 
carreira está para além dos 

aspectos profissionais. 

8 
Dedicar-se a um passatempo que goste e praticá-lo 
mesmo que se sinta cansado. 

9 
Lembrar-se de perspectivar a carreira, focalizando-se 
em outros aspectos da sua vida que são importantes 
para além do seu trabalho.  

E4 
Identificar a 

dimensão dos 
problemas 

Perspectivar os problemas no 
tempo, considerando a 

dimensão dos problemas face 
aos outros. 

 

6 

Considerar a verdadeira dimensão dos seus 
problemas, quando comparados com o facto de haver 
pessoas que estão em situações muito piores do que a 
sua. 

7 
Lembrar a si próprio quais os seus objectivos a longo 
prazo – a cinco ou mais anos – e procurar as relações 
entre situações actuais e esses objectivos. 

 
 

De entre as estratégias possíveis para lidar com a Situação 15, destacam-se a «auto-

crítica», a «auto-observação/avaliação», o «apoio/suporte» e o recurso ao «auto-controlo 

cognitivo-comportamental». A Tabela 5.10 apresenta as estratégias associadas à Situação 

15, a operacionalização e opções associadas. 

 



CAPÍTULO V - CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS  DO QUESTIONÁRIO 
CONHECIMENTO TÁCITO PARA COMANDANTES DE PELOTÃO  

 

 - 269 - 

TABELA 5.10 - Situação 15 – Gestão do Self (Estratégias, operacionalização e opções) 
 

Estratégias Operacionalização Opções 

E1 
Auto-crítica 

Apresentação de desculpas e 
explicação das razões que 

originaram a situação. 

3 Apresentar desculpas à Secção. 

8 

Explicar aos seus soldados porque reagiu tão 
violentamente. Tente fazer-lhes ver que a forma 
como se sentiu fez com que para si próprio os 
gritos ganhassem sentido. 

E2 
Auto-Observação/ 

Avaliação 
 

Reflectir e delinear planos 
para modificar o 

comportamento. Procurar pôr-
se na pele dos outros, de modo 
a antecipar o que poderiam vir 
a sentir e questionar-se como 
os melhores Comandantes ao 
seu nível poderiam ter lidado 

com a situação. 

1 
Reconhecer que gritar com as pessoas não é 
apropriado e que existem outros meios mais 
eficazes para lidar com as situações. 

2 
Pensar sobre o efeito que a fúria dos seus 
oficiais superiores têm sobre si e tente pôr-se na 
pele dos seus Sargentos e Soldados. 

5 

Questionar-se de que modo é que os melhores 
Comandantes ao seu nível teriam lidado com a 
situação e fazer planos para modificar o seu 
comportamento. 

9 
Desenvolver acções para recompensar as 
iniciativas dos soldados no futuro. de forma a 
encorajá-los a serem mais desenvoltos. 

E3 
Apoio/Suporte 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) 

aos pares e superiores 
hierárquicos sobre como lidar 

com a situação. 

10 
Pedir ideias ao seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão acerca do modo 
como deveria ter lidado com a situação. 

12 
Pedir conselho a outros Comandantes de Pelotão 
que admira acerca do modo de lidar com 
situações semelhantes. 

E4 
Auto-controlo 

cognitivo-
comportamental 

Administrar técnicas de auto-
controlo cognitivo-

comportamentais, de forma a 
evitar determinados 
comportamentos. 

4 
Escrever uma anotação no seu bloco de notas a 
dizer “controlar o meu temperamento”, de forma 
a lembrar-se de manter o controlo. 

7 

Da próxima vez que se sentir a perder o controlo 
pratique uma técnica como por exemplo, contar 
até dez várias vezes, de modo a atrasar e se 
possível, minimizar a sua reacção. 

 

Em síntese, as estratégias possíveis para lidar com a Categoria «gestão do self 

perante os Subordinados» são as seguintes: (1) Auto-Observação/Avaliação; (2) 

Passividade; (3) Auto-Crítica; (4) Administração da Disciplina; (5) Pressão ou uso da 

autoridade; (6) Apoio/Suporte; (7) Preservação da vida pessoal; (8) Actividades Tempos 

Livres; (9) Identificar a verdadeira dimensão dos problemas; (10) Auto-Controlo 

Cognitivo-Comportamental. 

As estratégias associadas à «passividade», ao «apoio/suporte», à «auto-crítica» e à 

«auto-observação/avaliação» são solicitadas duas vezes. 
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5.2.3.3. Categoria –  Influenciar o Superior Hierárquico  

 

A Categoria «influenciar o superior hierárquico» integra o domínio inter-pessoal. 

Envolve comportamentos associados às situações S2 e S3 (Influenciar o Superior 

Hierárquico) e S6 (Estabelecer Confiança). De entre as estratégias possíveis para lidar com 

a Situação 2, resultaram, a «aliança», a «persuasão racional» e o «sustentar a decisão 

superior». A Tabela 5.11 apresenta as estratégias associadas à Situação 2, respectivas 

operacionalizações e opções associadas. 

 
 
TABELA 5.11 - Situação 2 – Influenciar o Superior Hierárquico (Estratégias, Operacionalização e opções) 

 
Estratégias Operacionalização Opções 

E1  
Aliança 

 

Solicitar a ajuda de outros, 
reunindo consensos como 

argumento para persuadir o 
Comandante a concordar com 

a sua opinião. 

5 
Falar com os Comandantes de Secção e pedir-lhes 
opinião e apoio. 

6 
Conseguir o apoio dos Comandantes das outras 
Unidades de Tiro e irem juntos falar com o 
Comandante de Bateria. 

8 
Reunir o apoio dos Sargentos mais graduados e 
apresentarem-se para exporem juntos o caso ao 
Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão. 

E2 Persuasão 
Racional 

 

Recurso a argumentos lógicos 
e a evidências factuais de 

modo a persuadir os outros 
que a decisão não é adequada, 
com consequências opostas 

aos objectivos traçados. 
 

1 

Explicar o seu ponto de vista ao Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão em termos da Missão – 
Inimigo – Terreno – Meios – Considerações de Natureza 
Civil – e – Tempo Disponível (MITMCnC-T) e das 
eventuais consequências da decisão na missão da Bateria. 

2 
Dizer ao Comandante de Bateria/Esquadrão/Companhia 
que a sua ordem tem um impacto negativo na moral dos 
soldados. 

3 
Dirigir-se ao Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão sozinho e perguntar-lhe 
porque razão fez essa exigência. 

E3 
Sustentar 
Decisão 
Superior 

Compreender as razões da 
decisão de modo a explicá-la 

aos seus soldados 
4 

Tentar compreender por si próprio porque razão o 
Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão emitiu a 
ordem e explicá-la aos seus soldados. 

 

 

De entre as estratégias possíveis para lidar com a Situação 3, destacam-se, o «actuar 

de forma proactiva», o «apoio ou Suporte», a «auto-regulação» e a «disponibilidade 

pessoal». A Tabela 5.12 apresenta as estratégias associadas à Situação 3, a sua 

operacionalização e opções associadas. 
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TABELA 5.12 - Situação 3 – Influenciar Superior Hierárquico (Estratégias, Operacionalização e opções) 
 

Estratégias Operacionalização Opções 

E1  
Actuar de forma 

proactiva  

Tomar a iniciativa antecipando 
soluções para o problema 

4 
Não esperar que lhe seja dito o que fazer: antecipe o que é 
necessário ser feito, e se for capaz, faça-o. 

5 
Se é necessário fazer algo, mas não o pode fazer, encontre 
alguém e envolva-o – sem que lhe tenha sido pedido pelo 
Comandante. 

6 Oferecer-se para tratar de tarefas específicas antes que o 
Comandante lhas mencione. 

E2 
Apoio/ 
Suporte 

 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) à 
estrutura de Sargentos sobre 
como lidar com a situação. 

8 Confiar na cadeia de comando de Sargentos. 

9 
Dirigir-se ao Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) e 
pedir sugestões sobre o que fazer acerca do estilo de gestão 
do Comandante. 

E3 
Passividade 

Esperar por indicações e 
assumir que as situações são 

como são. 

2 Esperar e agir apenas quando o Comandante lhe transmitir 
indicações. 

11 
Assumir que o Comandante é assim e fazer o seu melhor 
para continuar com ele. 

E4 
Disponibilidade 

Pessoal 

Disponibilizar o apoio pessoal 
ao Comandante 

3 
Ajudar o seu Comandante a melhorar a sua gestão do 
tempo. 

10 
Perguntar frequentemente ao Comandante de Companhia/ 
Bateria/Esquadrão o que pode fazer para o ajudar e aliviá-
lo das tarefas mais pesadas. 

 

Da análise da Situação 6 (Estabelecer Confiança) destacando-se como estratégias, o 

«apoio ou suporte» associada à passividade, a «sustentação da decisão superior» e a 

«persuasão racional» perante os Superiores (Tabela 5.13). 

 
TABELA 5.13 - Situação 6 – Estabelecer Confiança (Estratégias, operacionalização e opções) 

 

Estratégias Operacionalização Opções 

E1 
Apoio/ 
Suporte 

 
 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) a 

outros militares, evitando 
confrontar-se com quem deu a 
ordem e solicitar cooperação 

para o cumprimento da decisão. 

1 
Utilizar o Adjunto do Comando (Sargento Ajudante) 
como porta-voz das suas ideias: convença-o a expor as 
suas opiniões ao Comandante de Companhia. 

2 
Falar com o Comandante de Batalhão e pedir-lhe 
conselho. 

6 

Dizer aos seus Sargentos que não apoia a decisão do 
Comandante de Companhia, e pedir-lhes opinião e 
conselho sobre como lidar com a situação junto das 
tropas. 

7 
Dizer ao seu Pelotão que não apoia a decisão do 
Comandante de Companhia, e pedir a cooperação para o 
cumprimento da decisão. 

E2 
Sustentar Decisão 

Superior 

Defender a decisão do 
Comandante perante os seus 

homens através de argumentos 
lógicos. 

8 

Elaborar o melhor argumento possível para apoiar a 
decisão do Comandante de Companhia, e depois 
explicar essa decisão ao Pelotão, solicitando o seu apoio. 

E3 
Persuasão racional 

Apresentar ao superior 
hierárquico uma alternativa 
para lidar com a situação. 

10 
Esperar uma hora após a reunião e abordar o 
Comandante de Companhia com uma solução 
alternativa. 
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Em síntese, as estratégias possíveis para lidar com a Categoria «influenciar o 

superior hierárquico», são as seguintes: (1) Aliança; (2) Persuasão Racional; (3) Auto-

Regulação; (4) Actuar de forma Proactiva; (5) Apoio ou Suporte; (6) Passividade; (7) 

Persuasão Racional perante os Subordinados e; (8) Persuasão Racional perante os 

Superiores. 

 

 

5.2.3.4. Categoria – Gestão do Self perante os Superiores Hierárquicos  

 
A Categoria «gestão do self perante superiores» integra o domínio intra-pessoal. 

Envolve comportamentos associados às situações S13 e S14 (Gestão do Self). De entre as 

estratégias possíveis para lidar com a Situação 13, resultaram, o «apoio ou suporte», a 

«assertividade» e a «demonstração de respeito pela hierarquia». Apresentam-se na Tabela 

5.14 as estratégias associadas à Situação 13, bem como a respectiva operacionalização e 

opções. 

 

TABELA 5.14 - Situação 13 – Gestão do Self (Estratégias, operacionalização e opções) 

Estratégias Operacionalização Opções 

E1  
Apoio ou 
Suporte 

 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional (aconselhamento) aos 
oficiais mais respeitados e com 
maior experiência e torná-los 

mentores. 

7 
Abordar a pessoa certa (oficiais) directamente e 
aconselhar-se com frequência. 

8 
Descobrir quem são os oficiais mais respeitados e 
experientes, torná-los mentores e conselheiros. 

E2 
Assertividade 

 

Apresentar os factos com rigor e 
ponderar sobre os problemas que 
se apresentam aconselhando-se 

com Oficiais Superiores, 
actuando com respeito e bom 
senso, evitando mostrar que 

domina todo o conhecimento. 

2 
Ser assertivo; não ter medo da sua posição 
hierárquica. 

9 

Concentrar-se nos factos que está a tentar transmitir 
quando fala com oficiais de alta patente , apresentá-
los com rigor de forma a evitar aborrecer esses 
oficiais. 

10 
Ponderar sobre os problemas que se apresentam, 
aconselhar-se junto dos oficiais mais experientes, 
actuar com respeito e bom senso. 

E3 
Respeito pela 

Hierarquia 

Procurar não ser ofensivo 
quando se lida com oficiais 
hierarquicamente superiores, 
demonstrando respeito. 

4 
Ter o cuidado de não ser ofensivo com oficiais 
hierarquicamente superiores. 

6 
Mostrar respeito quando fala com oficiais de 
hierarquia superior. 

 

Da análise da Situação 14 (Gestão do Self) destacando-se como estratégias o «apoio 

ou Suporte», a «assertividade», a «passividade», o «respeito pela hierarquia» e a «obtenção 

de informação sobre o estilo de comando do Cmdt». A Tabela 5.15 apresenta as estratégias 

associadas à Situação 14, bem como as respectivas operacionalizações e opções. 
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TABELA 5.15 - Situação 14 - Gestão do Self (Estratégias, operacionalização e opções) 

Estratégia Operacionalização  Opções 

E1  
Apoio/ 
Suporte 

 

Solicitar apoio ou suporte 
adicional dos camaradas, como 
grupo de feedback e de apoio 
social, para avaliar e comparar o 
seu desempenho e desabafar. 

5 
Utilizar os seus camaradas tenentes como grupo de 
feedback de maneira a comparar o seu desempenho 
com o dos seus pares. 

12 Utilizar os seus camaradas tenentes como estrutura de 
apoio social para desabafar e tentar reduzir o stress. 

E2 
Assertividade 

 

Abordar de forma frontal o seu 
Comandante para lhe pedir 
“feedback detalhado sobre o seu 
desempenho e aconselhamento 
sobre a forma de o melhorar.  

13 

Abordar o Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão e explicar-lhe que o 
seu objectivo é sempre dar o seu melhor possível e. 
subtilmente. pedir-lhe feedback detalhado sobre o seu 
desempenho e aconselhamento sobre a forma de o 
melhorar. 

E3 
Auto-Regulação 

Aceitar o facto de que o seu 
Comandante é mesmo assim e 
assumir que quando não está a 
repreendê-lo, está satisfeito 

7 

Aceitar o facto de que o seu Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão é mesmo assim e andar 
para a frente. 

E4 
Respeito pela 

Hierarquia 

Demonstração do respeito pela 
hierarquia, evitando falar com 
outros oficiais acerca do seu 
Comandante e resolvendo as 
coisas sozinho da melhor maneira 
que puder. 

3 

Evitar falar com outros oficiais queixando-se do seu 
Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão – 
resolver as coisas sozinho da melhor maneira que 
puder. 

E5 
Obter 

informação 
sobre o estilo de 

comando do 
Cmdt 

Obter informação sobre o estilo 
de comando do seu Comandante 
de modo a compreender as suas 
expectativas e a obter mais 
informação. 

4 
Tentar saber o que o Comandante gosta ou não gosta 
falando com outras pessoas, de modo a compreender 
o seu estilo e as suas expectativas. 

8 

Procurar saber qual a opinião que o Comandante de 
Companhia/Bateria/Esquadrão tem de si através do 
tenente mais antigo de maneira a obter mais 
informação. 

 

As estratégias possíveis por forma a lidar com a Categoria «gestão do self perante 

superiores», são as seguintes: 1) Apoio ou Suporte; 2) Assertividade; 3) Auto-Regulação; 

4) Respeito pela Hierarquia; e 5) Obter informação sobre o estilo de comando do 

Comandante. 

Em síntese, a distribuição das estratégias associadas a cada uma das quatro 

categorias genéricas do conhecimento tácito teve como objectivo organizar e estruturar os 

dados obtidos com os procedimentos factoriais aplicados anteriormente. Não existe assim, 

uma estrutura predeterminada para cada uma das quatro categoriais que sistematize as 

estratégias associadas. Justifica-se assim, a realização de análises factoriais exploratórias 

para as estratégias que integram cada uma das categorias do conhecimento tácito, isto é, 

formas específicas de motivar os subordinados, influenciar os superiores e gerir o Self face 

aos subordinados e face aos superiores. 

Seguindo o procedimento idêntico para a organização e apresentação dos dados, 

expõem-se de seguida as análises de validade de conteúdo das estratégias para cada uma 

das categorias, com as respectivas análises factoriais exploratórias (sub-amostra 1) e 

confirmatórias (sub-amostra 2).    
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5.2.4. Estudo 3: Dimensionalidade das Estratégias de Influência 
 
 

Foram realizados para cada um dos 4 factores os testes de factorabilidade de R, 

obtendo-se valores entre .51 e .59 para a medida de adequação da amostragem de Kaiser 

(KMO) e um nível de significância ≤. 001 associado ao teste de esfericidade de Bartlett 

que leva a rejeitar de que R=I. Aplicou-se a análise factorial em componentes principais 

com rotação varimax. Pretende-se obter informação de carácter mais molar, pelo que se 

apresenta apenas as análises factoriais, evitando-se apresentar os dados de tendência 

central e variabilidade para cada uma das estratégias.  

 
 
 
5.3.1. Procedimento Factorial Exploratório por Categoria (sub-amostra 1, N=80) 
 
 
5.3.1.1. Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade 

perante os Subordinados (MPSubor) 
 
 

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 6 factores que 

explicam cerca de 64% da variância total dos resultados (Quadro 5.55).  

O Factor I explica 18% dos resultados, com saturações ≥ .62, definido pelas 

estratégias S12_E4 (Recurso a Ajuda Especializada), S12_E1 e S10_E4 (Apoio/Suporte). 

O factor remete para o «recurso à ajuda ou apoio e à consulta» de terceiros para lidar 

com situações especificas. 

O Factor II explica 13% da variância total dos resultados e é definido pelas 

estratégias  S1_E3 e S9_E3 (Passividade), S12_E3 (Falta de Consideração) e S10_E2 

(Fragilizar Estrutura Comando).  O conteúdo das estratégias remete para  comportamentos 

de «passividade» expondo os subordinados e a estrutura de comando. A estratégia S12_E3 

e S10_E2 partilha pesos elevados em vários factores. 

O Factor III explica 12% dos resultados, com saturações ≥ .62, e é definido pelas 

estratégias S1_E2 (Pressão ou uso Autoridade), S7_E3 (Legitimação pela Hierarquia) e 

S9_E1 (Administração Disciplina). Trata-se de um factor que integra estratégias hard do 

tipo «pressão», com recurso a «sanções e à legitimação pela hierarquia».  
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QUADRO 5.55 – Análise em Componentes Principais (ACP)  
 Estratégias associadas à   MPSubor 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 5 6 

Recurso a Ajuda Especializada_S12_E4 .94 .08 -.01 .00 .06 .06 

Apoio/Suporte_S12_E1 .90 .21 .09 -.11 .00 .08 

Apoio/Suporte_S10_E4 .62 -.06 -.02 .36 .00 -.06 

Passividade_S1_E3 .04 .88 .07 .03 -.12 .03 

Passividade_S9_E3 .23 .88 .16 -.07 .00 -.01 

Falta Consideração_S12_E3 .06 .51 .11 .03 .37 .21 

Fragilizar Estrutura Comando_S10_E2 -.20 .48 -.19 -.18 .20 -.36 

Pressão/ uso Autoridade_S1_E2 -.05 .07 .87 -.03 .11 .02 

Legitimação pela Hierarquia_S7_E3 .07 .24 .84 .00 .20 .15 

Administração Disciplina_S9_E1 .03 -.08 .62 .02 .02 -.31 

Clarificação Papel Trabalho_S11_E2 -.13 -.17 -.10 .71 .38 .09 

Facilitar Integração_S12_E2 .22 -.08 -.12 .71 .09 -.06 

Planeamento das Actividades_S10_E3 .16 -.06 .34 .62 -.31 -.01 

Clarificação Papel Trabalho_S1_E1 -.19 .40 .08 .60 .26 -.11 

Apreço Reconhecimento_S11_E1 .10 .22 .36 .40 .34 .34 

Assegurar Estabilidade _S10_E1 .13 .04 .16 -.02 .74 -.06 

Apresentar-se Modelo a seguir_S7_E1 -.17 .15 .34 .21 .61 -.02 

Facilitação Condições Trabalho_S11_E3 -.04 .00 -.02 .20 .52 .41 

Troca_S9_E2 .41 -.31 -.06 .24 .51 -.13 

Procurar Informação Adicional_S1_E4 .14 -.10 .01 -.08 .10 .78 

Consultar os Subordinados_S7_E2 .24 -.23 .20 .08 .16 -.50 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

3.76 
.18 

2.70 
.13 

2.44 
.12 

1.80 
.09 

1.52 
.07 

1.28 
.06 

 
 

O Factor IV explica 9% dos resultados, com saturações entre .40 e .71. É definido 

pelas estratégias S11_E2 e S1_E1 (Clarificação Papel Trabalho), S12_E2 (Facilitar 

Integração), S10_E3 (Planeamento das Actividades) e S11_E1 (Apreço Reconhecimento). 

Trata-se de um conjunto de estratégias soft que têm subjacentes comportamentos de 

«ajustamento às tarefas e à integração» dos subordinados. As estratégias S10_E3, 

S1_E1 e S11_E1 partilham pesos elevados em vários factores. 
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O Factor V explica 7% dos resultados, com saturações entre .51 e .74. É definido 

pelas estratégias S10_E1 (Assegurar Estabilidade), S7_E1 (Apresentar-se Modelo a 

seguir),  S11_E3 (Facilitação Condições Trabalho) e S9_E2 (Troca). 

Trata-se de um conjunto de estratégias também do tipo soft que têm subjacentes 

comportamentos que visam «proporcionar estabilidade, facilitação das condições de 

trabalho e das necessidades dos soldados». Os factores IV e V integram estratégias cujos 

conteúdos se aproximam, pelo que deve ser alvo de análise cuidada na AFC.   

Por fim, o Factor VI explica 6% dos resultados, definido pelas estratégias S1_E4 

(Procurar Informação Adicional) e S7_E2 (Consultar os Subordinados), apresentando a 

segunda saturação negativa no factor e um peso moderado no Factor I. Remete para a 

«procura de informação adicional». 

 
 
 

 
5.3.1.2. Categoria Gestão do Self perante os Subordinados (GSelfSub) 
 

 

A análise em componentes principais extraiu 4 factores que explicam cerca de 62% 

da variância total dos resultados (Quadro 5.56).  

O Factor I explicativo de 23% dos resultados, com saturações entre .51 e .89 é 

definido pelas estratégias S8_E1, S5_E4, S15_E3 (Apoio/Suporte) e S8_E3 (Actividade 

Tempos Livres). O factor remete para o «recurso a ajuda ou apoio» de terceiros. A 

estratégia S8_E3 partilha um peso elevado no factor IV, o seu conteúdo não se ajusta a este 

factor, pelo que deve ser alvo de análise na AFC posterior.  

O Factor II explica 18% dos resultados, com saturações entre -.55 e .92 é definido 

pelas estratégias S5_E1, S4_E2 (Passividade) e S15_E2 (Auto Observação). Este último 

tem um peso negativo no factor e partilha um peso elevado no IV Factor. O conteúdo das 

estratégias remete para  comportamentos de «passividade face à autocrítica e ao 

problema». 

O Factor III explica 3% dos resultados, com saturações ≥ .53 e é definido pelas 

estratégias S5_E3 (Pressão),  S4_E3, S15_E1 (Auto Crítica),  S15_E4 (Auto Controlo 

Cognitivo Comportamental) e S4_E1 (Auto Observação). Apenas a estratégia S5_E3 se 

afasta dos comportamentos intra-individuais de «auto-regulação» associados ao factor.  
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QUADRO 5.86 – Análise em Componentes Principais (ACP)  
 Estratégias associadas à GSelfSub 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

Apoio/Suporte_S8_E1 .89 -.13 .08 .16 

Apoio/Suporte_S5_E4 .87 .05 .24 .10 

Apoio/Suporte_S15_E3 .65 .08 .15 -.12 

Actividade Tempos Livres_S8_E3 .51 .09 -.29 .47 

Passividade_S5_E1 -.03 .92 .04 .03 

Passividade_S4_E2 .08 .89 .13 -.01 

Auto Observação_S15_E2 .06 -.55 .18 .49 

Pressão_S5_E3 -.09 .28 .73 -.11 

Auto Crítica_S4_E3 .07 -.07 .71 .18 

Auto Controlo Cognitivo_Comp_S15_E4 .14 .00 .64 -.01 

Auto Observação_S4_E1 .36 -.22 .62 .27 

Auto_Crítica_S15_E1 .20 .40 .53 .03 

Preservar Vida Pessoal_S8_E2 .15 -.33 -.06 .71 

Administração Disciplina_S5_E2 .02 .04 .12 .68 

Identificação Dimensão Problemas_S8_E4 -.01 .07 .06 .67 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

3.41 
.23 

2.74 
.18 

1.67 
.03 

1.41 
.09 

 
 

Por fim, o Factor IV explica 9% dos resultados e definido pelas estratégias S8_E2 

(Preservar Vida Pessoal) e S5_E2 (Administração Disciplina) e S8_E4 (Identificação 

Dimensão Problemas). O factor refere-se também a um conjunto de estratégias intra-

individuais que remetem para a «preservação da vida pessoal e dimensionamento dos 

problemas» no tempo. A estratégia S5_E2 partilha um peso moderado com o III Factor, 

com um conteúdo que não se ajusta a este factor, pelo que deve ser alvo de análise na AFC 

posterior.  

 
 

5.3.1.3. Categoria Influenciar o Superior Hierárquico (InfSup) 
 
 

A análise em componentes principais permitiu a extracção de 4 componentes com 

valores próprios superiores a 1.00, que em conjunto explicam cerca de 63% da variância 

total dos resultados (Quadro 5.57).  
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O Factor I explica cerca de 21% da variância dos resultados e é definida pelas 

estratégias S6_E1, S3_E2 (Apoio/Suporte) e S2_E1 (Aliança) com saturações entre .49 e 

.86. A estratégia S3_E2 partilha um peso elevado no Factor IV. Trata-se de um conjunto de 

estratégias do tipo soft com o «recurso a alianças e ao apoio» para influenciar o 

Comandante. 

 

QUADRO 5.57 – Análise em Componentes Principais (ACP)  
Estratégias associadas ao InfSup 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 4 

Aliança_S2_E1 .86 -.02 .11 -.11 

Apoio/Suporte_S6_E1 .82 -.07 -.02 .16 

Apoio/Suporte_S3_E2 .49 -.04 .45 -.38 

Persuasão Racional_S2_E2 -.10 .76 .06 -.17 

Persuasão Racional_S6_E3 .27 .73 -.19 .19 

Actuar Proactivamente_S3_E1 -.03 .56 .43 .11 

Disponibilidade Pessoal_S3_E4 -.22 .52 .11 -.21 

Sustentar Decisão_S6_E2 -.05 .08 .75 -.05 

Sustentar Decisão_S2_E3 .21 .02 .74 .25 

Passividade_S3_E3 .00 -.10 .15 .89 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

2.10 
.21 

1.86 
.19 

1.29 
.13 

1.10 
.11 

 
 

O Factor II explica cerca de 19% da variância dos resultados e é definida pelas 

estratégias S2_E2, S6_E3 (Persuasão Racional), S3_E1 (Actuar Proactivamente) e S3_E4 

(Disponibilidade Pessoal) com saturações ≥ .52. Trata-se de um conjunto de estratégias do 

tipo «racional» (Yukl et al., 2005). 

O Factor III explica cerca de 13% da variância dos resultados e é definido pelas 

estratégias S6_E2, S2_E3 (Sustentar Decisão) com saturações ≥ .74. Trata-se de um 

conjunto de estratégias de «defesa e sustentação da decisão superior». 

Por fim, o Factor IV explica 11% dos resultados e é definido apenas pela estratégias 

S3_E3 (Passividade). Trata-se de uma estratégia de «neutralidade e passividade» 

aguardando por indicações superiores. 
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5.3.1.4. Categoria Gestão do Self perante os Superiores Hierárquicos (SelfSup) 
 
 

As saturações das estratégias nos factores após rotação varimax, permitiu a 

extracção de 4 factores que explicam aproximadamente 56% da variância total (Quadro 

5.58). O Factor I explica cerca de 24% da variância dos resultados e é definido pelas 

estratégias S14_E2, S13_E2 (Assertividade) e S14_E3 (Auto-Regulação) com saturações ≥ 

.61. O conteúdo das estratégias traduz comportamentos intra-individuais de 

«assertividade» na relação com os superiores hierárquicos. 

 

QUADRO 5.88 – Análise em Componentes Principais (ACP)  
Estratégias associadas à GSelfSub 

OPÇÕES 
Matriz Rodada 

Factores 
1 2 3 

Assertividade_S14_E2 .71 -.36 -.03 

Assertividade_S13_E2 .68 .40 .10 

Auto-Regulação_S14_E3 .61 .12 .09 

Respeito_Hierarquia_S13_E3 .08 .83 .17 

Respeito Hierarquia _S14_E4 .01 .50 -.01 

Apoio/Suporte_S14_E1 .39 -.31 .74 

Obter Informação_S14_E5 -.31 .18 .70 

Apoio/suporte_S13_E1 .28 .27 .53 

Valores Próprios 
% da Variância Explicada 

1.95 
.24 

1.46 
.18 

1.07 
.13 

 
 

O Factor II explica cerca de 18% da variância e é formado pelas estratégias S13_E3 

e S14_E4, associadas a comportamentos de «respeito pela hierarquia».  

Finalmente o Factor III explica 13% da variabilidade dos resultados e associou as 

estratégias S14_E1, S13_E1 (Apoio/suporte) e S14_E5 (Obter Informação). Tratam-se de 

comportamentos de «recurso e apoio» nos oficiais mais experientes e nos pares de modo a 

obter informação e ensinamentos na relação com o seu superior. 
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5.3.2. Procedimento Factorial Confirmatório por Categoria (sub-amostra 2, N=401) 
 
 

Seguindo o mesmo procedimento para a validação do construto conhecimento 

tácito e para a análise das opções do QCT:CmdtPel, para cada uma das Categorias do 

Conhecimento Tácito, parte-se da estrutura latente das estratégias resultantes da análise 

factorial exploratória, como estratégias hipotéticas de 2ª ordem  a validar, numa amostra 

independente (Sub-amostra 2) com recurso à AFC. 

 
 
5.3.2.1. Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade 

perante os Subordinados (MPSubor) 
 
 

O modelo inicial testado, resultante da análise factorial exploratória, apresentou um 

χ
2= 536,50, g.l.=176, p<.01 e índices de ajustamento absoluto (GFI=.89 e RMSE=.072), 

incrementais (TLI=.74 e CFI=.78) e de parcimónia (AGFI=.85), abaixo dos níveis 

esperados. As referências e as preocupações relativas a algumas das estratégias anteriores 

foram confirmadas. De acordo com os índices de modificação, saturações estimadas nos 

factores, foram eliminados as estratégias S12_E3 (Falta Consideração), S10_E2 (Fragilizar 

Estrutura Comando) relativas à 2º variável latente, as estratégias S10_E3 (Planeamento das 

Actividades) e S1_E1 (Clarificação Papel Trabalho) relativas à 4º variável latente e as 

estratégias S7_E1 (Apresentar-se como modelo a seguir) e S9_E2 (Troca) relativas à 5º 

variável latente. A estratégia S7_E2 (Consultar as Opiniões) relativa à 6ª variável passou a 

pesar na 1ª variável, como já sugerido na AFE. 

A Figura 5.22 apresenta os parâmetros estandardizados, obtidos após a redefinição. 

O modelo relativo à categoria MPSubor após a redefinição apresenta bons índices de 

ajustamento absoluto (GFI= .95 e RMSA= .05), incrementais (TLI=.90 e CFI=.92 ) e de 

parcimónia (AGFI= .92 ). O modelo a 6 estratégias é a representação mais adequada da 

estrutura inicial obtida na AFE.  

Pela análise aos resultados obtidos verifica-se que as estratégias de influência que 

mais se ajustam à Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade 

perante os Subordinados são o «recurso a ajuda ou apoio» de terceiros (MP_Sub_E1), a 

«passividade» (MP_Sub_E2), a «pressão com recurso a sanções e à legitimação pela 

hierarquia», do tipo hard (MP_Sub_E3), o facilitar o «ajustamento às tarefas e à 
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integração» dos elementos com maiores dificuldades, do tipo soft (MP_Sub_E4),  o 

«proporcionar estabilidade e facilitar as condições de trabalho» dos soldados, do tipo 

soft (MP_Sub_E5) e a «procura de informação adicional».  

 

FIGURA 5.22 – Modelo MPSubor: Estratégias de Influência 
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χ2 = 166,40, g.l.= 77, RMSA=.05 

 
É de destacar nesta amostra de alunos a correlação significativa e elevada (.97) 

entre o facilitar o ajustamento às tarefas e à integração (M_E4) e o proporcionar 

estabilidade e facilitar as condições de trabalho aos soldados (M_E5), bem como entre esta 

última e o recurso a ajuda ou apoio (.99). A estratégia de passividade (M_E2) apresenta 

relações relativamente baixas com as outras estratégias. 
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5.3.2.2. Categoria Gerir o Self perante os Subordinados (GSelfSub)   
 

 
O modelo inicial testado, resultante da análise factorial exploratória, apresentou um 

χ2= 385,10, g.l.=83, p<.01 e índices de ajustamento absoluto (GFI=.89 e RMSE=.10), 

incrementais (TLI=.72 e CFI=.78) e de parcimónia (AGFI=.83) abaixo dos níveis 

esperados. As referências e as preocupações relativas a algumas das estratégias anteriores 

foram confirmadas e de acordo com os índices de modificação e saturações estimadas nos 

factores foram eliminados as estratégias S5_E3 (Pressão), S5_E2 (Administração da 

Disciplina). Conforme as observações da AFE, a estratégia S8_E3 (Actividades de Tempos 

Livres) e a S15_E2 (Auto-Observação) passaram a pesar respectivamente na 4ª 

(GSelf_Sub_E4) e 3ª variável (GSelf_Sub_E3). Permite-se ainda correlações entre resíduos 

com relevância teórica, nomeadamente entre os erros de medida e11 - e9, e11 - e12  e e10 - 

e12 (GSelf_Sub_E3). A inserção destes dois procedimentos permitiu obter um modelo 

ajustado à estrutura dos dados. Apresentam-se na Figura 5.23 os parâmetros 

estandardizados obtidos após a redefinição. 

 

FIGURA 5.23 – Modelo GSelfSup: Estratégias de Influência 
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χ2= 26,60, g.l.=13, RMSA= .05 



CAPÍTULO V - CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS  DO QUESTIONÁRIO 
CONHECIMENTO TÁCITO PARA COMANDANTES DE PELOTÃO  

 

 - 283 - 

O modelo relativo à categoria GSelfSub após a redefinição apresentou bons índices 

de ajustamento absoluto (GFI= .96 e RMSA= .05), incrementais (TLI=.92 e CFI=.94) e de 

parcimónia (AGFI= .93). A estrutura factorial a quatro factores é confirmada como a 

representação mais adequada da estrutura das estratégias propostas.  

As estratégias de influência que mais se ajustam à Categoria Gestão do Self perante 

os Subordinados são o «recurso a ajuda ou apoio» de terceiros, a «passividade» face à 

autocrítica e ao problema, comportamentos intra-individuais de «auto-regulação» e a 

«preservação da vida pessoal e dimensionamento dos problemas» no tempo.  

É de destacar nesta amostra de alunos a correlação significativa e elevada entre os 

comportamentos de Auto-Regulação (GSelf_Sub_E3) com o Recurso a Ajuda e Apoio 

(GSelf_Sub_E1) (.87) e com a Preservação da Vida Pessoal e Dimensionamento dos 

Problemas (.86). A estratégia de passividade (GSelf_Sub_E2) apresenta correlações 

significativas e negativas com o Recurso a Ajuda e Apoio (GSelf_Sub_E1) (-.02) e com os 

comportamentos de Auto-Regulação (GSelf_Sub_E3) (-.20). 

 
 
 
5.3.2.3. Categoria Influenciar o Superior Hierárquico (InfSup)  
 
 

O modelo inicial testado apesar de apresentar um bom índice de ajustamento 

absoluto (GFI= .96) e de parcimónia (AGFI= .93) apresentou três índices de ajustamento 

abaixo do aceitável (RMSEA= .069, TLI=.78, CFI=.85). Os índices de modificação 

sugerem a introdução de algumas redefinições, nomeadamente a eliminação as estratégias 

S13_E4 (Disponibilidade Pessoal) permitiu melhorar a estabilidade do modelo. A Figura 

5.24 apresenta a solução obtida após a redefinição. 

O modelo relativo à categoria InfSup após a redefinição apresentou bons índices de 

ajustamento absoluto (GFI= .98 e RMSA= .04), incrementais (TLI=.92 e CFI=.96) e de 

parcimónia (AGFI= .96). A estrutura factorial a quatro factores é confirmada como a 

representação mais adequada da estrutura das estratégias propostas.  
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FIGURA 5.24 – Modelo InfSup: Estratégias de Influência 
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χ2= 33,30, g.l.=20, RMSA= .04 
 

 
As estratégias de influência que mais se ajustam à Categoria Influenciar o Superior 

são o «recurso a alianças e ao apoio» para Influenciar o Comandante, os comportamentos 

do tipo «racional»,  a «defesa e sustentação da decisão superior» e a  «neutralidade e 

passividade». 

São de destacar as correlações relativamente baixas entre a estratégia de 

passividade com as restantes estratégias (valores entre -.02 e .05) 

 

 
5.3.2.4. Categoria Gerir o Self perante os Superiores Hierárquicos (GSelfSup) 
 
 

O modelo inicial testado apesar de apresentar um bom índice de ajustamento 

absoluto (GFI= .96) apresentou quatro índices de ajustamento abaixo do aceitável 

(RMSEA= .105, AGFI= .88, TLI=.79, CFI=.87)., nomeadamente a eliminação as 

estratégias S13_E4 (Disponibilidade Pessoal) permitiu melhorar a estabilidade do modelo. 
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A partilha de correlações entre resíduos com relevância teórica, neste caso entre os erros de 

medida e6 – e7 e e6 –e8 (GSelf_Sup_E3) permitiu obter um modelo ajustado à estrutura 

dos dados. Apresenta-se na Figura 5.25 os parâmetros estandardizados obtidos após a 

redefinição.  

 

FIGURA 5.25 – Modelo GSelf_Sup: Estratégias de Influência 
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χ2= 26,60, g.l.=13, RMSA= .05 
 
 

 

O modelo relativo à categoria GSelf_Sup após a redefinição apresentou bons 

índices de ajustamento absoluto (GFI= .98 e RMSA= .05), incrementais (TLI=.95 e 

CFI=.98) e de parcimónia (AGFI= .96). A estrutura factorial a três factores é confirmada 

como a representação mais adequada da estrutura das estratégias propostas.  

As estratégias de influência que mais se ajustam à Categoria Gestão do Self perante 

o Superior são a «assertividade», o «respeito pela hierarquia» e o «recurso e apoio» 

nos oficiais mais experientes e nos pares. São de referir as correlações significativas e 

elevadas entre as três estratégias, destacando-se a correlação de .86 entre a Assertividade 

(GSelf_Sup_E1) e o respeito pela Hierarquia (GSelf_Sup_E2). 

 4 

 3 
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5.4. Integração de Resultados: Categorias do Conhecimento Tácito e Estratégias 
de Influência 

 

A análise das características psicométricas do QCT: Cmdt Pel mostrou índices de 

consistência interna adequados. Os coeficientes de correlação entre as opções e as 

respectivas situações (subescalas) foram na sua maioria elevados e dentro dos valores 

considerados aceitáveis para a selecção de itens em medidas de avaliação psicológica 

(Anastasi & Urbina, 1997; Kline, 1993/2000). No estudo 1 conduzido com a amostra de 

especialistas a consistência interna para cada uma das 15 situações do questionário variam 

entre α= .69 (situação 1, 7, 11, e 12) e α= .74 (situação 3 e 4). A consistência interna para a 

escala completa regista uma valor adequado (α= .73). Registaram-se valores de 

consistência interna superiores aos anteriores e aos de Hedlund, et al. (1999) (α= .69) com 

a sub-amostra de alunos (alfas entre .86 e .87 para as situações e de .87 para a escala 

completa).   

A análise em componentes principais ao nível das situações permitiu isolar quatro 

componentes, a primeira, relacionada com a motivação, preocupação e o estabelecimento 

de credibilidade perante os subordinados (mobilizando três situações relativas à motivação 

dos subordinados, uma relativa ao estabelecimento de credibilidade e duas com a 

preocupação com os subordinados); a segunda, com a gestão do Self perante os 

subordinados (mobilizando quatro situações de gestão do Self); a terceira, com a influência 

do superior hierárquico (mobilizando duas situações relativas à influência do superior 

hierárquico e uma relativa ao estabelecer confiança); a quarta, com a gestão do Self  

perante o superior hierárquico (mobilizando duas situações relativas à gestão do Self). 

Inicialmente pensou-se poder-se estar perante uma estrutura distinguindo aspectos do 

domínio inter-pessoal, de relacionamento com os outros (Componente I e III) e do domínio 

intra-pessoal, de relacionamento consigo próprio (Componentes II e IV), hipótese que não 

veio a ser confirmada com a análise confirmatória com o Modelo 2 (Bidimensional). Duas 

sub-escalas apresentaram níveis de consistência adequados, a sub-escala de motivação, 

preocupação e o estabelecimento de credibilidade perante os subordinados (α= .70) e a 

sub-escala de gestão do Self perante os subordinados (α= .72). Em contrapartida, a sub-
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escala de influência do superior hierárquico (α= .55) e a sub-escala de gestão do Self 

perante o superior hierárquico (α= .54) obtêm resultados mais modestos.  

A análise factorial confirmatória possibilitou a identificação de dois níveis de 

relações entre as variáveis. Num primeiro nível, confirmou-se a independência estrutural 

das quatro componentes definidas na AFE. Num segundo nível de relações determinou-se 

um factor geral de segunda ordem para o construto conhecimento tácito. Os resultados dos 

parâmetros estandardizados para cada uma das sub-escalas de ISup, MPSubor, SelfSub e 

SelfSup revela coeficientes estatisticamente significativos (entre .86 e .97), ou seja, as sub-

escalas correlacionam no factor teoricamente esperado, o factor geral, Conhecimento 

Tácito Geral.  

Estes resultados permitem esclarecer o tipo de conhecimento tácito associado aos 

diferentes tipos de variáveis. A «motivação, preocupação e o estabelecimento de 

credibilidade perante os subordinados», exige a necessidade de assegurar o 

cumprimento da missão, fornecendo informação, gerindo a carga de trabalho, 

proporcionando as necessidades básicas, as recompensas e reconhecimento dos 

subordinados. Por vezes as situações com que o Comandante de Pelotão enfrenta são 

complexas tendo que lidar com ordens que não são cumpridas, com problemas pessoais e 

do foro mental, exigindo sacrifícios aos subordinados de modo a cumprir a missão. Em 

todas estas situações é necessário que o Comandante mantenha a sua credibilidade, para 

isso necessita de actualizar os seus conhecimentos e aptidões, reconhecer as suas 

limitações, bem como ouvir e mostrar respeito pelos soldados.  

A «gestão do Self perante os subordinados» exige a gestão do stress e das 

emoções perante situações de insubordinação e situações que é o próprio Comandante de 

Pelotão ultrapassa certos limites na relação com os seus homens. O Comandante de Pelotão 

é ainda confrontado com a necessidade de separar a vida profissional da vida pessoal e 

manter um comportamento resiliente mesmo quando os desempenhos são menos bons. 

A «influência do superior hierárquico» exige confrontar o Comandante quando 

discorda com determinado curso da acção, sem perder a sua confiança. Saber auxiliar o 

Comandante de modo subtil de modo a não ser conotado como um “yes man”.   

Por fim a «gestão do Self perante os superiores» exige saber estar perante os 

superiores, monitorizando o seu desempenho com recurso ao apoio de terceiros ou ao 

feedback do Comandante.  
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O Estudo 2, relativo ao estudo metrológico do QCT: Cmdt Pel analisou através de 

análise factorial exploratória (sub-amostra 1) e confirmatória (sub-amostra 2) as relações 

entre variáveis que melhor representam as estratégias de influência possíveis para enfrentar 

cada um dos cenários. Este estudo permitiu chegar do ponto de vista meramente 

organizativo a uma distribuição das estratégias de influência para cada uma das quatro 

categorias genéricas do conhecimento tácito. Cada um dos conceitos associados às 

estratégias de influência foram operacionalizados com base no conteúdo das opções e na 

revisão de literatura realizada sobre estratégias e tácticas de influência (Capítulo III). 

Decorrente deste estudo, 

Com o Estudo 3 chegou-se através da análise factorial exploratória (sub-amostra 1) 

a uma estrutura sistematizada e predeterminada de estratégias de influência para cada uma 

das quatro categorias do conhecimento tácito. O procedimento factorial confirmatório 

realizado com uma amostra independente (sub-amostra 2) permitiu refinar a estrutura 

inicial hipotetizada.   

As estratégias de influência organizam-se em torno de dois grandes eixos, o das 

abcissas, reportando a um plano de relações hierárquicas, do subordinado para os 

superiores. O das ordenadas, reportando a um plano intra e inter-individual, do Self para os 

outros (Figura 5.26).  

Situações que apelem à «motivação, preocupação e ao estabelecimento de 

credibilidade perante os subordinados» poderão ser resolvidas com o recurso a 

comportamentos ou estratégias de influência que mobilizem o «recurso a ajuda ou apoio 

de terceiros», a «passividade», a «pressão com recurso a sanções» e à «legitimação 

pela hierarquia», o «facilitar o ajustamento às tarefas e à integração» dos elementos 

com maiores dificuldades, o «proporcionar estabilidade e facilitar as condições de 

trabalho dos soldados» e a «procura de informação adicional».  

O «recurso à ajuda ou apoio e à consulta» pode ser posta em prática solicitando 

apoio ou suporte adicional ao seu Comandante, sempre que hajam alterações ao 

planeamento com implicações directas no dia-a-dia dos soldados, recorrendo a ajuda 

especializada quando os recursos do comando são insuficientes e consultando os 

subordinados, ouvindo os seus pontos de vista ou aproveitando as suas experiências em 

proveito do Pelotão.  
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A estratégia de «passividade» pode passar em certas situações por não tomar de 

imediato posição, assumindo que os soldados acabarão por resolver o problema sozinhos, o 

que implica de certa forma que o Comandante abdique da autoridade que lhe é investida, 

ou noutras situações, reconhecer os limites dos soldados e permitir que a ordem não seja 

cumprida.  

 
FIGURA 5.26 – Modelo Integrado de Categorias do Conhecimento Tácito e Estratégias de Influência 
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A «pressão e legitimação pela hierarquia» pode materializar-se através de 

comportamentos de pressão, legitimação pela hierarquia e administração da disciplina. A 

pressão imediata ocorre em situações que os soldados desobedecem a uma ordem ou 

tenham consistentemente um desempenho pobre, tomando conta da situação, dando ordens 

directamente, sem explicar as razões. A legitimação pela hierarquia, acontece quando se 

procura fazer respeitar pela afirmação da posição hierárquica, clarificando de quem é o 

comando. A administração da disciplina passa pelo recurso a sanções mais graves, como a 

punição ou a transferência do posto de trabalho face a comportamentos desviantes das 

normas e procedimentos militares, pondo em causa a hierarquia.  

O «facilitar o ajustamento às tarefas e à integração» dos soldados pode 

efectivar-se pela clarificação do papel de trabalho, estabelecendo e informando os 

objectivos que se pretendem atingir. Sempre que um soldado apresente dificuldades do 

foro psicológico, os restantes elementos do Pelotão podem ser facilitadores do seu 

processo de integração. 

«Proporcionar estabilidade e facilitar as condições de trabalho», passa por 

assegurar estabilidade e previsibilidade, filtrando informação que possa provocar 

instabilidade aos soldados, valorizando as suas preocupações e facilitando as condições 

trabalho, diminuindo o desconforto e satisfazendo as necessidades básicas. Em situações 

particularmente difíceis consegue-se motivar e mobilizar os subordinados através do 

exemplo do Comandante, pela partilha do desconforto e mantendo o ímpeto e moral das 

tropas. 

As estratégias de influência que mais se ajustam ao «influenciar o superior 

hierárquico» são o «recurso a alianças e ao apoio» para influenciar o Comandante, a 

«persuasão racional», a «defesa e sustentação da decisão superior» e a «neutralidade e 

passividade». 

O «recurso a alianças e ao apoio» pode ser posto em prática coligando-se, 

reunindo consensos como argumento para persuadir o Comandante a concordar com a sua 

opinião ou solicitando apoio ou suporte adicional à estrutura de Sargentos ou a outros 

militares sobre como lidar com a situação, evitando confrontar-se com quem deu a ordem. 

A utilização da «persuasão racional» pode passar pelo recurso a argumentos 

lógicos e a evidências factuais de modo a persuadir que a decisão não é adequada ou 
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actuando de forma proactiva, apresentando uma alternativa para lidar com a situação ou 

antecipando soluções para o problema. 

A «defesa e sustentação da decisão superior» consiste em compreender as razões 

da decisão de modo a explicá-la aos seus soldados e em defender a decisão do Comandante 

perante os seus homens através de argumentos lógicos. 

A utilização de uma estratégia de «neutralidade e passividade» perante os 

superiores pode passar por optar por esperar por indicações e assumir que as situações são 

como são e agir apenas quando o Comandante lhe transmitir indicações. 

Situações que apelem à «gestão do Self perante os subordinados», poderão ser 

resolvidas com o recurso a comportamentos ou estratégias de influência que mobilizem o 

«recurso a ajuda ou apoio» de terceiros, a «passividade» face à autocrítica e ao 

problema, a «auto-regulação», e a «preservação da vida pessoal e o dimensionamento 

dos problemas» no tempo. 

O «recurso a ajuda ou apoio» pode ser posto em prática aconselhando-se com os 

pares, superiores, ou outros militares em quem possa confiar, alguém que lhe proporcione 

feedback acerca do seu desempenho, sobre os seus problemas e frustrações. 

A utilização de uma estratégia de «passividade» na gestão do Self perante os 

subordinados, pode evidenciar um comportamento de evitar confrontar-se com o problema, 

delegando nos outros ou não dando grande importância à situação ou não reflectir sobre a 

situação, evitando a auto-crítica. 

Como possíveis comportamentos de «auto-regulação», constam a auto-crítica, o 

auto-controlo cognitivo-comportamental, a auto-observação/avaliação. A auto-crítica pode 

passar por assumir a responsabilidade, aprendendo com os erros de forma a desenvolver os 

subordinados, evitando assim, que se sintam desmoralizados, ou mesmo pela apresentação 

de desculpas ao Pelotão e explicação das razões que originaram a situação. O auto-controlo 

cognitivo-comportamental passa por adoptar técnicas cognitivo-comportamentais (i.e. 

escrever uma anotação no seu bloco de notas a dizer “controlar o meu temperamento” ou 

contar até dez várias vezes, de modo a atrasar e se possível, minimizar a reacção.”) de 

forma a evitar determinados comportamentos. A auto-observação/avaliação pode passar 

por reflectir sobre o seu próprio comportamento e desempenho implementando acções 

correctivas e delinear planos para modificar o comportamento. Pode ainda tentar-se 

colocar-se no papel dos outros, de modo a antecipar o que poderiam vir a sentir e 
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questionar-se como os melhores Comandantes ao seu nível poderiam ter lidado com a 

situação. 

Por fim, as estratégias de influência que mais se ajustam à «gestão do Self perante 

o superior» são a «assertividade», o «respeito pela hierarquia» e o «recurso e apoio 

dos oficiais mais experientes e pares».  

A «assertividade» pode passar por abordar de forma frontal o seu Comandante 

para lhe pedir “feedback detalhado sobre o seu desempenho e aconselhamento sobre a 

forma de o melhorar. Por apresentar os factos com rigor e ponderar sobre os problemas que 

se apresentam aconselhando-se com oficiais superiores, actuando com respeito e bom 

senso evitando mostrar que domina todo o conhecimento. Numa forma mais soft, por 

aceitar o facto de que o seu Comandante ser como é e assumir que quando não está a 

repreendê-lo, está satisfeito.  

O «respeito pela hierarquia» manifesta-se por não ser ofensivo quando se lida 

com oficiais hierarquicamente superiores, demonstrando respeito e por evitando falar com 

outros oficiais acerca do seu Comandante e resolvendo as coisas sozinho da melhor 

maneira que puder.  

O «recurso ao apoio» pode passar pelo aconselhamento de oficiais mais 

respeitados e com maior experiência e torná-los mentores ou pelos pares como grupo de 

feedback e de apoio social para avaliar e comparar o seu desempenho e desabafar. Poder-

se-á ainda obter informação sobre o estilo de comando do seu Comandante de modo a 

compreender as suas expectativas. 

 


