
CAPÍTULO VII 

 

 

ESTUDOS DIFERENCIAIS 

 
 
 

Após o estudo das características metrológicas do QCT: CmdtPel e do QML5X, segue-se 

uma análise mais detalhada dos resultados, procurando encontrar diferenças nos estudos 

inter e intra grupos, quanto ao grau de desenvolvimento do conhecimento tácito e de 

utilização de estratégias de influência. Num primeiro momento, os resultados são 

comparados relativamente ao grupo do 1º, 2º, 3º e 4º Anos e do grupo de especialistas, bem 

como ao grupos de apoio de combate e apoio de serviços. Posteriormente, num segundo 

momento, procuram-se diferenças apenas em três subgrupos, o subgrupo de novatos (1º 

Ano), o subgrupo intermédio (4ª Ano) e o subgrupo de especialistas. A compreensão do 

desenvolvimento de competências de líder, nomeadamente o desenvolvimento psico-social 

e do ano de escolaridade, determinou a escolha da aprendizagem e do curso (Agrupamento 

de Armas e Serviços) como variáveis critério que originaram inicialmente os subgrupos da 

amostra de indivíduos. Finalmente, num terceiro momento, conduziu-se um estudo 

longitudinal, procurando identificar diferenças antes (4º Ano) e após a primeira experiência 

de comando (5º Ano) quanto ao grau de desenvolvimento do conhecimento tácito, de 

utilização de estratégias de influência e estilos de liderança. A justificação de se incluir um 

ponto associado aos estudos diferenciais, decorre da literatura revista e da importância de se 

considerar a aprendizagem ligada ao desenvolvimento académico e pessoal. Os resultados 

que o QCT: CmdtPel proporciona são analisados quanto ao seu aspecto externo, ou seja, à 

validade relativa a critério. A aprendizagem, associada ao ano de escolaridade e à 

experiência, constitui-se como o critério externo. Estruturaram-se os Estudos Inter-Grupos 

da seguinte forma: 

 (7.1.1.) Especialistas e Alunos 

(7.1.1.1.) Por Factores do Conhecimento Tácito  

(7.1.1.2.) Por Estratégias de Influência 
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7.1. Estudos Inter-Grupos 
 
 
7.1.1. Especialistas e Alunos 
 
7.1.1.1. Por Factores do Conhecimento Tácito  

 

Verificaram-se os pressupostos de aderência à normalidade1 e de igualdade de 

variâncias2 para a aplicação da análise multivariada (MANOVA). Os resultados obtidos 

com as variáveis CT_Geral (p=.29), CT_MP_Sub (p=.87), CT_Self_Sub (p=.96) e 

CT_Self_Sup (p=.88) são consistentes com os pressupostos da homogeneidade, enquanto 

que a variável CT_Inf_Sup (p=.01) mostra diferenças de grupo na variância. Assim pode-

se considerar como um resultado modesto para o pressuposto da homogenidade. Uma vez 

que o resultado do teste Box’s M não é significativo, o resultado do Teste de Levene para a 

variável CT_Inf_Sup não é preocupante. 

Apresentam-se no Quadro 7.1 as médias, os desvios padrão dos resultados 

registados do conhecimento tácito para a escala geral e subescalas do QCT: CmdtPel, 

assim como as estatísticas F e análises post hoc realizadas para a comparação de resultados 

entre níveis de escolaridade. A MANOVA indica um efeito significativo da variável nível 

de escolaridade para o conjunto dos resultados das escalas do conhecimento tácito, F 

(9.258) =.357; p≤.01.   

 

QUADRO 7.1 – Comparação de médias por Posto 

Factores 
1º Ano 
(n=128) 

2º Ano 
(n=91) 

3º Ano 
(n=106) 

4º Ano 
(n=76) 

Alunos 
(n=401) 

Expert́ s 
(n=80) 

RC Observações 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP F  

Conhecimento 
Tácito Geral 

2,34 1,25 2,85 1,35 3,05 1,37 3,08 1,37 2.78 1.36 4,13 1,12 23,92** 
1, E ≠ 2, 3, 4; 

E ≠ 1, 2, 3, 4, A 

Motivação e 
Preocupação 

2,41 1,28 2,74 1,31 3,10 1,33 2,92 1,34 2.76 1.33 4,19 1,21 24,57** 
1≠ 3, 4, E; 

E ≠ 1, 2, 3, 4, A 

Influenciar 

Superior 
2,15 1,14 2,85 1,37 3,23 1,34 3,14 1,34 2.78 1.36 4,14 1,12 32,40** 

1, E ≠ 2, 3, 4; 

E ≠ 1, 2, 3, 4, A 

Self 

Subordinados 
2,62 1,38 3,10 1,42 3,00 1,42 3,26 1,42 2.95 1.42 3,29 1,34 3,99** 

1 ≠ 4, E 

E ≠ A 

Self 

Superior 
2,79 1,42 2,77 1,39 3,09 1,41 3,12 1,43 2.93 1.42 3,39 1,34 3,13* E ≠ 1, 2, A 

Nota: * diferenças significativas a p<.05; ** diferenças significativas a p<.01 

                                                 
1 Testes de Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lillieford  e Shapiro Wilk. 
2 Testes M de Box e Levene. 
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A comparação dos resultados médios entre os níveis de escolaridade sugere que o 

conhecimento tácito em termos globais aumenta ao longo dos anos e com a experiência 

adquirida pelos especialistas (Figura 7.1), o que consubstancia a Hipótese geral H1 de que 

o nível de escolaridade/posto conduz a um aumento significativo do conhecimento tácito. 

 

FIGURA 7.1 – Distribuição do Conhecimento Tácito Global  
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Quando se compara o grupo de especialistas com o grupo de alunos registam-se 

diferenças significativas no conhecimento tácito geral e nos seus quatro factores. Os 

resultados médios do grupo de especialistas são também significativamente mais elevados 

que os resultados obtidos pelo 1º, 2º, 3º e 4º Ano.  

Os cadetes do 1º Ano apresentam resultados significativamente mais baixos que os 

restantes anos. Apesar de não se verificarem diferenças significativas entre o 2º, 3º e 4º 

Ano, regista-se um crescendo ao longo destes anos. Os resultados sugerem a presença de 

três grupos distintos de análise: o grupo de novatos (1º Ano), com apenas um ano de 

experiência; o grupo intermédio (4º Ano), alunos que terminaram a componente académica 

da sua licenciatura e ingressam no tirocínio ou estágio para oficiais; e finalmente o grupo 

Especialistas 
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de especialistas (Tenentes) com maior número de anos de experiência no desempenho de 

funções de subalterno. 

Os resultados por subescalas indicam que apesar do grupo de especialistas registar 

resultados ligeiramente superiores nos quatro factores em relação a cada um dos restantes 

anos, as diferenças não são consideradas significativas nos factores de «gestão do self» 

perante os subordinados e perante o superior hierárquico. Desta forma, suporta-se 

parcialmente a Sub-hipótese H1B de que a perícia do grupo de especialistas conduz a 

diferenças no conhecimento tácito quando comparado com o final da Academia Militar. 

Estas diferenças só se tornam significativas para os factores da «motivação e preocupação 

perante os subordinados» e de «influenciar o superior hierárquico». De forma similar, 

relativamente ao conhecimento tácito geral, os cadetes do 1º Ano apresentam resultados 

significativamente mais baixos que os restantes anos nestes dois factores, com excepção do 

2º Ano para a «motivação e preocupação perante os subordinados». 

A comparação dos resultados do factor «gestão do self perante os subordinados» 

entre os diferentes anos, revela diferenças significativas apenas entre o 1º e 4º Anos e o 1º 

Ano e o grupo de especialistas.  

Finalmente, quanto ao factor «gestão do self perante o superior hierárquico», 

apenas se verificam diferenças significativas entre o grupo de especialistas e o 1º e 2º 

Anos. Apesar do conhecimento tácito na «gestão do self perante o superior» aumentar com 

os anos, a diferença não é considerada significativa entre o 1º Ano e o 4º Ano. Registam-se 

diferenças significativas entre o 1º e o 4 Ano no factor geral conhecimento tácito e nos 

restantes três factores (motivação e preocupação perante os subordinados, influenciar o 

superior e gestão do self perante os Subordinados), confirmando-se parcialmente a Sub-

hipótese H1A de um aumento significativo em todos os factores do conhecimento tácito 

face ao grupo de novatos no final da academia militar (4º Ano).  

Em síntese, poder-se-á considerar a conceptualização do conhecimento tácito 

enquadrada nas perspectivas desenvolvimentistas (resultados diferentes do 1º Ano para o 

2º Ano, do 4º Ano para os especialistas e do grupo de alunos para o grupo de especialistas). 

Conhecimento tácito e vicariância? Tomando como referência o grupo de especialistas, os 

resultados parecem sugerir que os factores do domínio inter-pessoal, da relação com o 

outro, nomeadamente da «motivação e preocupação perante os subordinados» e de 

«influenciar o superior», estão significativamente mais desenvolvidas neste grupo. A acção 
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de comando, de relação directa com os soldados e com os chefes tem um papel de destaque 

na explicação destes dados. Não se verificam diferenças entre o grupo de especialistas e o 

4º Ano nos factores do domínio intra-pessoal, da relação do sujeito consigo próprio, 

nomeadamente da «gestão do self» perante os Subordinados e perante o Superior. A 

diferença de anos que medeia o 1º e o 4º Ano parece ser suficiente para colocar os cadetes 

que terminam o último ano na Academia Militar ao mesmo nível na «gestão do self perante 

os subordinados» que os restantes subalternos. O mesmo não se pode concluir quanto ao 

factor da «gestão do self perante o superior hierárquico», não se registando 

desenvolvimento significativo à medida que os anos decorrem. Associando este dado, às 

médias relativamente mais baixas obtidas nos factores intra-pessoais (3.29 e 3.39), quando 

comparadas com os inter-pessoais (4.19 e 4.14) sugerem que os factores de «gestão do 

self» não estão significativamente desenvolvidas no grupo de especialistas.  

Apresentam-se no Quadro 7. 2 as médias, os desvios padrão, assim como as 

estatísticas F dos resultados registados do conhecimento tácito para a escala geral e 

subescalas do QCT: CmdtPel, por Agrupamento de Armas e Serviços e para cada um dos 

três grupos em análise. Para o Exército e GNR consideraram-se com Armas de Combate a 

Infantaria, a Cavalaria e a Artilharia e como Apoio as restantes.  

 
QUADRO 7.2 – Comparação de médias por Agrupamento de Armas  

Grupo Novatos – 1ª Ano (N= 128) 

Factores 
EXE Armas 

Combate (n=51) 
EXE Apoio 

(n=42) 
GNR Combate 

 (n=27) 
GNR Apoio 

(n=8) 
 

Média DP Média DP Média DP Média DP F 

Conhecimento Tácito Geral 2,47 1,29 2,21 1,18 2,33 1,36 2,13 1,13 0,40 

Motivação e Preocupação 2,49 1,17 2,38 1,41 2,30 1,27 2,50 1,41 0,16 

Influenciar Superior 2,27 1,13 2,12 1,23 2,07 1,04 1,75 1,04 0,58 

Self Subordinados 2,80 1,41 2,64 1,28 2,41 1,50 2,00 1,20 1,06 

Self Superior 2,73 1,34 2,69 1,51 3,07 1,49 2,75 1,39 0,46 

Grupo Intermédio – 4ª Ano (N= 76) 

Factores 
EXE Armas 

Combate (n=40) 
EXE Apoio 

(n=11) 
GNR Combate 

 (n=21) 
GNR Apoio 

(n=4) 
 

Média DP Média DP Média DP Média DP F 

Conhecimento Tácito Geral 3,03 1,27 3,27 1,10 2,95 1,69 4,50 0,71 0,86 

Motivação e Preocupação 2,93 1,29 2,82 1,17 2,90 1,61 3,50 0,71 0,14 

Influenciar Superior 3,15 1,33 3,27 0,91 3,00 1,55 3,50 2,12 0,16 

Self Subordinados 3,13 1,32 3,82 1,25 3,05 1,60 5,00 0,00 1,93 

Self Superior 3,00 1,36 3,45 1,44 3,00 1,55 5,00 0,00 1,52 
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QUADRO 7.2 – Comparação de médias por Agrupamento de Armas (continuação) 

Grupo Especialistas (N= 80) 

Factores 

EXE Armas 
Combate 
(n=42) 

EXE Apoio 
(n=38) 

GNR Combate 
 

GNR Apoio 
 

 

Média DP Média DP Média DP Média DP F 

Conhecimento Tácito Geral 4,02 1,14 4,24 1,10 - - - - ,72 

Motivação e Preocupação 4,12 1,23 4,26 1,20 - - - - ,28 

Influenciar Superior Hierárquico 3,98 1,26 4,32 0,93 - - - - 1,85 

Self Subordinados 3,45 1,35 3,11 1,33 - - - - 1,34 

Self Superior Hierárquico 3,36 1,41 3,42 1,27 - - - - ,05 

Nota: ** diferenças significativas a p<.01; * diferenças significativas a p<.05 

 

Os resultados mostram não existirem diferenças significativas da variável 

Agrupamento de Armas e Serviços para o conjunto dos resultados das escalas do 

conhecimento tácito, pelo que não é confirmada a Hipótese H2 de que o conhecimento 

tácito do grupo armas de combate é maior do que no grupo apoio. 

Quer em contexto de formação, quer em contexto profissional a variável 

Agrupamento de Armas e Serviços não reflecte diferenças sobre o conhecimento tácito 

adquirido. Associado a este dado, o facto dos diferentes cursos serem constituídas por 

diferentes unidades curriculares, indícia a existência algo de mais geral no contexto de 

formação que contribui de modo uniforme para a aquisição do conhecimento tácito 

associado ao exercício do comando. Estes resultados apontam para a continuidade da 

formação conjunta. 

 
 
 
7.1.1.2. Por Estratégias de Influência  

 

Verificados os pressupostos para a aplicação da análise multivariada (MANOVA) 

admite-se a normalidade e a igualdade de variâncias nos três grupos em análise (p > .05). 

A análise das diferenças na aplicação das diferentes estratégias no grupo de 

novatos, intermédio e especialistas é realizada para cada uma das categorias do 

conhecimento tácito.  
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7.1.1.2.1. Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade 
perante Subordinados (MP_Sub) 

 

Os resultados da análise das diferentes estratégias na Categoria Motivação, 

Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade perante Subordinados (MPSub) são 

apresentados no Quadro 7.3. A MANOVA indica um efeito significativo da variável Grupo 

para o conjunto dos resultados das diferentes estratégias, F (3.903) =.157; p≤ .01.   

Verificam-se diferenças significativas na utilização de duas das seis estratégias da 

categoria MP_Sub, pelo que é confirmada a Hipótese H3 de que o efeito grupo/perícia 

exerce um efeito distintivo na aplicação e uso de estratégias de influência entre 

especialistas e novatos e assume particularidades que são discutidas de seguida. 

O «Recurso a Ajuda» e Apoio é considerada como estratégia de influência mais 

adequada na Motivação dos subordinados para o grupo de especialistas do que no grupo de 

novatos (p< .05).  Por outro lado, o grupo de novatos e intermédio recorre mais à «Pressão 

e Legitimação pela Hierarquia» do que o grupo de especialistas (p< .01). O grupo de 

novatos apresenta também diferenças significativas no mesmo sentido quando comparado 

com o grupo intermédio.  

 
QUADRO 7.3 – Comparação de médias entre Estratégias de Influência: 

Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade perante Subordinados 

Factores 
Grupo Novatos  

1ª Ano 
(N= 128) 

Grupo Intermédio 
4ª Ano 

 (N= 76) 

Grupo 
Especialistas 

Tenentes 
 (N= 80) 

Estatística Observações 

 Média DP Ordem Média DP Ordem Média DP Ordem F  

Recurso a Ajuda e Apoio 
(MP_Sub_E1) 

3.43 .46 4 3.45 .48 4 3.58 .32 4 3.13* 1 ≠ E 

Passividade 

 (MP_Sub_E2) 
2.12 .60 6 2.01 .53 6 2.03 .49 6 1.12  

Pressão/Legitimação  
Hierarquia  

(MP_Sub_E3) 

3.30 .59 5 3.10 .52 5 2.86 .57 5 14.35** 
1,4≠ E 

1≠ 4 

Facilitar Ajustamento às 
Tarefas/Integração 

(MP_Sub_E4) 

3.97 .50 2 3.99 .58 2 4.07 .34 2 1.07  

Estabilidade/Facilitar 
Condições trabalho 

(MP_Sub_E5) 

3.73 .54 3 3.70 .61 3 3.85 .41 3 1.96  

Procura Informação 
Adicional 

(MP_Sub_E6) 

3.98 .97 1 4.03 .79 1 4.24 .85 1 2.08  

Nota: * diferenças significativas a p<.05; ** diferenças significativas a p<.01 
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Como análise alternativa, observa-se a frequência relativa das seis estratégias de 

influência. Como é observado no Quadro 8.3 verifica-se grande concordância entre os três 

grupos quanto à adequabilidade relativa das estratégias de influência. As quatro estratégias 

mais adequadas na «Motivação e Preocupação com os Subordinados» são a 

«monitorização das actividades» procurando informações adicionais, o «facilitar o 

ajustamento às tarefas e à integração», o «proporcionar estabilidade e facilitar as condições 

de trabalho e o recurso a ajuda e apoio». O recurso à «pressão, legitimação pela 

hierarquia» e a estratégias mais passivas são consideradas menos adequadas.  

A análise da matriz de correlações (Quadro 7.4) mostra que para o grupo de 

novatos (valores da diagonal inferior da matriz) o «recurso a ajuda e apoio» se correlaciona 

positiva e significativamente com as restantes estratégias, excepto com o recurso à 

«pressão», enquanto que para os especialistas (valores da diagonal superior da matriz) 

apenas se correlaciona significativamente com o facilitar o «ajustamento às tarefas e à 

integração». 

 
QUADRO 7.4 – Matriz de Correlações:  

Estratégias/CT – MP_Sub 

Estratégias/CT 1 2 3 4 5 6 7 

1. Recurso a Ajuda e Apoio  - -.04 .05 .27* .06 .02 .10 

2. Passividade  .27** - .33** -.05 .08 -.06 -.15 

3. Pressão/Legitimação  Hierarquia  .14 .10 - .18 .18 .04 .10 

4. Facilitar Ajustamento às Tarefas/Integração .55** .15 .21* - .40** .12 .25* 

5. Estabilidade/Facilitar Condições trabalho .39** .17 .28** .70** - .09 .13 

6. Procura Informação Adicional .20* .14 .18* .13 .11 - .24* 

7. CT MP_Sub -.13 -.09 -.19* -.07 -.16 .09 - 

Notas: CT MP_Sub – Conhecimento Tácito relativo à Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de 
Credibilidade perante Subordinados;  ** Correlações significativas .01;  *Correlações significativas .05;  
Os valores da diagonal inferior da matriz correspondem aos resultados dos novatos; A diagonal superior diz respeito a 
resultados dos especialistas. 

 

O resultado mais curioso é o facto dos especialistas que recorrem mais a estratégias 

passivas são também os que recorrem à «pressão e legitimação pela hierarquia», enquanto 

que os novatos preferem o recurso à «ajuda e ao apoio». Os resultados indicam uma 

dicotomia entre passividade e pressão, sugerindo que quando se “deixa andar o barco” e de 

repente é preciso controlar a situação, é preciso “puxar pelos galões”. O facto de não 
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existir uma relação positiva e significativa entre estas duas estratégias e um maior 

conhecimento indica que no grupo de especialistas (a correlação é até negativa para a 

passividade), o Comandante de Pelotão que cai neste tipo de situação pode ver toda a sua 

imagem e credibilidade posta em causa.  

Para ambos os grupos o facilitar o «ajustamento às tarefas e à integração» está 

positiva e significativamente correlacionado com o «proporcionar estabilidade e facilitar as 

condições trabalho» (p< .01). No entanto para os novatos estas duas estratégias 

correlacionam-se significativamente com a «pressão». Já os especialistas que avaliam 

como mais adequado facilitar o «ajustamento às tarefas e à integração», optam pelo 

«recurso à ajuda e apoio» (p< .05) e à «procura de informação adicional» (p< .05).  

Verificam-se ainda no grupo de novatos uma correlação negativa e significativa (p< 

.05) entre o resultado do conhecimento tácito na categoria MP_Sub com a estratégia de 

«pressão» dos subordinados. O grupo de especialistas com maior conhecimento tácito na 

motivação dos seus homens, são os que preferem estratégias de «ajustamento às 

tarefas/integração» e a «procura de informação adicional» (p< .05).  

 

 

7.1.1.2.2. Categoria Gestão do Self perante os Subordinados (GSelfSub) 
 
 
Os resultados da análise das diferentes estratégias na Categoria Gestão do Self 

perante os Subordinados (GSelfSub) são apresentados no Quadro 7.5. A MANOVA regista 

um efeito significativo da variável Grupo para o conjunto dos resultados das diferentes 

estratégias, F (2.050) =.057; p≤ .05.   

Verificam-se diferenças significativas na utilização de apenas uma das quatro 

estratégias, pelo que a Hipótese H3 é também confirmada parcialmente para a categoria 

GSelfSub. «O Recurso a Ajuda e Apoio» é considerada como estratégia mais adequada na 

Gestão do Self perante os subordinados, para o grupo de novatos do que para o grupo de 

especialistas (p< .05).   

A análise da frequência relativa das quatro estratégias revela concordância entre os 

três grupos quanto à adequabilidade relativa das estratégias na «gestão do self perante os 

subordinados». Apenas se regista uma troca na ordem das duas primeiras estratégias entre 

o grupo intermédio e de especialistas. 
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QUADRO 7.5 – Comparação de médias entre Estratégias de Influência: 
Categoria Gestão do Self perante os Subordinados 

Factores 
Grupo Novatos  

1ª Ano 
(N= 128) 

Grupo Intermédio 
4ª Ano 

 (N= 76) 

Grupo 
Especialistas 

Tenentes 
 (N= 80) 

Estatística Observações 

 Média DP Ordem Média DP Ordem Média DP Ordem F  

Recurso a Ajuda e Apoio 
(GSelf_Sub_E1) 

3.20 .54 3 3.19 .48 3 3.00 .51 3 4.24* 1≠ E 

Passividade 
(GSelf_Sub_E2) 2.04 .59 4 1.95 .48 4 2.05 .67 4 0.68  

Auto-Regulação 
(GSelf_Sub_E3) 3.47 .42 2 3.48 .44 1 3.37 .40 2 1.78  

Preservação Vida 
pessoal/Dimensionamento 

Problemas 
(GSelf_Sub_E4) 

3.63 .52 1 3.47 .53 2 3.58 .52 1 2.05  

Nota: * diferenças significativas a p<.05; ** diferenças significativas a p<.01 

 

As duas estratégias mais adequadas na «Gestão do Self perante os Subordinados» 

são a «preservação da vida pessoal com dimensionamento dos problemas» e a «auto-

regulação». O «Recurso à ajuda e Apoio» e a «Passividade» são considerados como menos 

adequados.  

A análise da matriz de correlações (Quadro 7.6) mostra que em ambos os grupos o 

«auto-controlo/crítica/observação» correlaciona-se positiva e significativamente com o 

«recurso a ajuda e apoio e com a preservação vida pessoal/dimensionamento dos 

problemas». É de destacar que os novatos que privilegiam a preservação vida pessoal/ 

dimensionamento dos problemas são os que recorrem à ajuda e apoio.  

 
QUADRO 7.6 – Matriz de Correlações:  

Estratégias/CT – GSelf_Sub 

Estratégias/CT 1 2 3 4 5 

1. Recurso a Ajuda e Apoio  - .17 .59** .15 .05 

2. Passividade  .02 - .26* .00 -.02 

3. Auto-controlo/crítica/observação  .61** -.13 - .22* .08 

4. Preservação vida pessoal/ 
    Dimensionamento dos problemas 

.28** .13 .45** - .06 

5. CT GSelf_Sub -.18* .07 -.19* -.36** - 

Notas: CT GSelf_Sub – Conhecimento Tácito relativo à Categoria Gestão do Self perante os 
Subordinados; **Correlações significativas .01; *Correlações significativas .05; Os valores da 
diagonal inferior da matriz correspondem aos resultados dos novatos; A diagonal superior diz 
respeito a resultados dos especialistas. 
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Quando se compara o resultado do conhecimento tácito na categoria GSelf_Sub 

com as diferentes estratégias, verificam-se apenas correlações negativas e significativas no 

grupo de novatos para as estratégias de recurso a ajuda e apoio (p< .05), de auto-

controlo/crítica/observação (p< .05) e de preservação vida pessoal/dimensionamento dos 

problemas (p< .01). Os resultados parecem sugerir (uma vez mais) que a utilização de 

estratégias intra-individuais é ainda pouco consideradas, mesmo para aqueles que 

apresentam um maior conhecimento tácito.  

 

 

7.1.1.2.3. Categoria Influenciar o Superior Hierárquico (Inf_Sup) 
 

A MANOVA regista um efeito significativo da variável Grupo para o conjunto dos 

resultados das diferentes estratégias, F (23.968) =.514; p≤ .01 (Quadro 7.7). 

Verificam-se diferenças significativas na utilização das quatro estratégias de modo 

a influenciar o superior, pelo que a Hipótese H3 é também confirmada para a categoria 

Inf_Sup com as particularidades, que são discutidas de seguida. 

 

QUADRO 7.7 – Comparação de médias entre Estratégias de Influência:  
Categoria Influenciar o Superior Hierárquico 

Estratégias 

Grupo Novatos  
1ª Ano 

(N= 128) 

Grupo Intermédio 
4ª Ano 

 (N= 76) 

Grupo 
Especialistas 

Tenentes 
 (N= 80) 

Estatística 
Observações 

Média DP Ordem Média DP Ordem Média DP Ordem F 

Recurso a Ajuda e Apoio 
(Inf_Sup_E1) 

2.66 .56 4 2.54 .51 4 2.21 .46 4 19.31** 1,4≠ E 

Racional 

(Inf_Sup_E2) 
2.89 .60 3 3.19 .51 1 3.68 .51 1 50.57** 

1,4≠ E 

1≠ 4 

Sustentação Decisão 
Superior 

(Inf_Sup_E3) 
3.13 .88 2 2.96 .78 3 3.30 .72 2 3.40** 4≠ E 

Passividade 

(Inf_Sup_E4) 
3.54 .77 1 3.06 .61 2 2.81 .74 3 27.18** 1≠ 4,E 

Nota: * diferenças significativas a p<.05; ** diferenças significativas a p<.01 

 

Os especialistas avaliam como significativamente menos adequado o recurso a 

ajuda e apoio, do que o grupo de novatos e intermédio (p<  .01). Da mesma forma, os 

novatos optam de forma significativa por estratégias passivas do que o grupo intermédio e 

de especialistas (p< .01). Por outro lado, o recurso a estratégias racionais é avaliado 
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significativamente mais adequado pelos especialistas quando comparado com o grupo 

intermédio e de novatos (p< .01). Verificam-se as mesmas diferenças entre o grupo 

intermédio e os novatos. Por fim, registam-se diferenças positivas e significativas na 

sustentação da decisão superior por parte dos especialistas relativamente ao grupo 

intermédio (p< .01).  

A análise da frequência relativa das quatro estratégias revela apenas uma 

concordância relativa entre o grupo de especialistas e intermédio quanto à adequabilidade 

relativa das estratégias para influenciar o superior hierárquico. Apenas se regista 

concordância entre os três grupos relativamente ao recurso à ajuda e apoio, pelo que esta é 

considerada como a estratégia menos adequada para Influenciar o Superior. A persuasão 

racional é avaliada como a estratégia mais adequada pelo grupo de especialistas e 

intermédio, resultados que estão na mesma linha dos obtidos por Yukl & Falbe (1990). Os 

especialistas previligiam em segundo lugar a sustentação da decisão superior seguida da 

passividade. 

A análise da matriz de correlações (Quadro 8.8) mostra que o recurso a ajuda e 

apoio se correlaciona positiva e significativamente com a estratégia racional no grupo de 

novatos (p< .01) e com a sustentação da decisão superior no grupo de especialistas (p<.05).  

 
QUADRO 7.8 – Matriz de Correlações: Estratégias/CT – Inf_Sup 

Estratégias/CT 1 2 3 4 5 

1. Recurso a Ajuda e Apoio  - ,05 ,23* -,03 -,23* 

2. Racional ,31** - ,15 -,04 ,10 

3. Sustentação Decisão Superior ,13 ,14 - ,13 -,13 

4. Passividade -,01 ,09 -,10 - -,01 

5. CT GSelf_Sub -,12 ,09 -,07 -,22* - 

Notas: CT GSelf_Sub – Conhecimento Tácito relativo à Categoria Influenciar o Superior: ** 
Correlações significativas .01; *Correlações significativas .05; Os valores da diagonal inferior da 
matriz correspondem aos resultados dos novatos; A diagonal superior diz respeito a resultados 
dos especialistas. 

 

O resultado do conhecimento tácito no grupo de novatos correlaciona-se de forma 

negativa e significativa com a estratégia de passividade (p<.05), enquanto que no grupo de 

especialistas se correlaciona negativamente com o recurso à ajuda e ao apoio (p<.05). Os 

novatos com maior conhecimento tácito começam a perceber que influenciar o superior 
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não se coaduna com o ficar à espera por indicações do superior. Já os especialistas com 

maior conhecimento tácito optam por não solicitar apoio a outros militares para influenciar 

o superior e preferem estratégias de persuasão racional (apesar da estatística não ser 

significativa).  

 
 
 
7.1.1.2.4. Categoria Gestão do Self perante os Superiores (GSelfSup) 

 
Os resultados da análise das diferentes estratégias na Categoria Gestão do Self 

perante os Superiores (GSelfSup) são apresentados no Quadro 7.9. A MANOVA regista 

um efeito significativo da variável Grupo para o conjunto dos resultados das diferentes 

estratégias, F (3.828) =.079; p≤ .01.   

Verificam-se diferenças significativas na utilização de apenas uma das três 

estratégias, pelo que a Hipótese H3 é também confirmada parcialmente para a categoria 

GSelfSup com os seguintes contornos: o «respeito pela hierarquia» é considerado como 

estratégia mais adequada na Gestão do Self perante os subordinados para o grupo de 

novatos do que para o grupo intermédio e de especialistas (p< .01).   

 
QUADRO 7.9 – Comparação de médias entre Estratégias de Influência: 

Categoria Gestão do Self perante os Superiores 

Factores 
Grupo Novatos  

1ª Ano 
(N= 128) 

Grupo Intermédio 
4ª Ano 

 (N= 76) 

Grupo Especialistas 
Tenentes 
 (N= 80) 

 Estatística Observações 

 Média DP Ordem Média DP Ordem Média DP Ordem F  

Assertividade 

(GSelf_Sup_E1) 
3.66 .53 2 3.58 .58 1 3.66 .53 1 0.48  

Respeito pela Hierarquia 
(GSelf_Sup_E2) 3.80 .61 1 3.42 .57 2 3.53 .64 2 

10.48*
* 

1≠ 4,E 

Recurso a Ajuda e Apoio 
(GSelf_Sup_E3) 3.27 .58 3 3.22 .47 3 3.16 .42 3 1.11  

Nota: * diferenças significativas a p<.05; ** diferenças significativas a p<.01 

 
A análise da frequência relativa das três estratégias revela uma concordância parcial 

entre o grupo de novatos e os restantes grupos quanto à adequabilidade para lidar com o 

self perante os superiores. Regista-se apenas a inversão na ordem das duas primeiras 

estratégias entre o grupo de novatos e os outros dois grupos. As duas estratégias mais 

adequadas na Gestão do Self perante os Superiores são a assertividade e a demonstração do 

respeito pela hierarquia. Da mesma forma, que na categoria relativa à influência do 
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superior, também na gestão do self perante o superior, o recurso à ajuda e apoio é 

considerada como a estratégia menos adequada.  

A análise da matriz de correlações (Quadro 7.10) mostra que apenas se verificam 

correlações positivas e significativas entre a assertividade, o respeito pela hierarquia e o 

recurso à ajuda e apoio no grupo de novatos.  

 
QUADRO 7.10 – Matriz de Correlações: Estratégias/CT – GSelf_Sup 

 

 

Notas: CT GSelf_Sub – Conhecimento Tácito relativo à Categoria Gestão do Self perante 
Superior; **Correlações significativas .01; *Correlações significativas .05; Os valores da 
diagonal inferior da matriz correspondem aos resultados dos novatos; A diagonal superior diz 
respeito a resultados dos especialistas. 

 

Verificam-se correlações negativas e significativas do conhecimento tácito na 

categoria GSelf_Sup com as diferentes estratégias para o grupo de novatos. Apesar do 

grupo de especialistas não apresentar correlações significativas, os resultados vão no 

mesmo sentido. Estes resultados traduzem que para o grupo de novatos, o recurso a 

estratégias para lidar consigo próprio, que implicam a expressão aberta do que se pensa 

sem colocar em causa o superior, não são ainda percebidas pelos sujeitos com maior 

conhecimento tácito como facilitadoras do relacionamento inter e intra-pessoal. 

 
 
7.2. Estudos Intra-Grupos 
 
 

Conforme analisado anteriormente, uma vez que os resultados entre o 2º e 3º Ano 

globalmente não apresentam diferenças significativas, consideram-se as análises 

subsequentes segundo três grupos: grupo de novatos (alunos do 1º Ano), grupo intermédio 

(alunos do 4º Ano) e grupo de especialistas (tenentes). O procedimento adoptado é comum 

para a análise intra-grupos. Comparam-se os resultados médios do conhecimento tácito 

Geral com o conhecimento tácito relativo a cada um dos factores e os resultados médios 

dos factores entre si.   

 

Estratégias/CT 1 2 3 4 

1. Assertividade (GSelf_Sup_E1) - ,04 ,20 -,01 

2. Respeito pela Hierarquia (GSelf_Sup_E2) ,42** - ,19 -,19 

3. Recurso a Ajuda e Apoio (GSelf_Sup_E3) ,37** ,19* - -,04 

4. CT GSelf_Sub -,25** -,28** -,22* - 
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7.2.1. Especialistas e Especialistas (sub-amostra 1) 
 
 

São apresentados no Quadro 4 os resultados médios de conhecimento tácito geral e 

dos respectivos factores do grupo de especialistas assim como as estatísticas t-student para 

a comparação dos resultados entre eles.  

A análise do perfil dos resultados médios (Quadro 7.11 e Figura 7.2) obtidos pelo 

grupo de especialistas, mostra valores significativamente mais baixos nas competências de 

Gestão do Self perante os Superiores e perante os Subordinados e valores mais elevados 

nas restantes competências. 

 

 

QUADRO 7.11 – Comparação de médias no grupo de 
especialistas: Conhecimento Tácito 

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-
Student 

CT Geral 4,13 1,12 
-0,06 -0,90 CT MP Subord 4,19 1,21 

CT Geral 4,13 1,12 
-0,01 -0,10 CT Influênciar Sup 4,14 1,12 

CT Geral 4,13 1,12 
0,84 5,69** CT G Self Subord 3,29 1,34 

CT Geral 4,13 1,12 
0,74 5,15** CT G Self Sup 3,39 1,34 

CT MP Subord 4,19 1,21 
0,05 0,30 CT Influênciar Sup 4,14 1,12 

CT MP Subord 4,19 1,21 
0,90 4,95** CT G Self Subord 3,29 1,34 

CT MP Subord 4,19 1,21 
0,80 4,87** CT G Self Sup 3,39 1,34 

CT Influênciar Sup 4,14 1,12 
0,85 4,60** CT G Self Subord 3,29 1,34 

CT Influênciar Sup 4,14 1,12 
0,75 4,29** CT G Self Sup 3,39 1,34 

CT G Self Subord 3,29 1,34 
-0,10 -0,53 

CT G Self Sup 3,39 1,34 

Nota: ** diferenças significativas a .01;  

FIGURA 7.2- Perfil de resultados médios do grupo 
de especialistas: Conhecimento Tácito 
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Não se verificam diferenças significativas entre o conhecimento tácito geral e as 

competências de Motivação e Preocupação perante os Subordinados e entre as 

competências de Influenciar o Superior, assim como entre estas duas últimas. Também não 

se verificaram diferenças significativas entre as duas competências de Gestão do Self. Já a 

comparação entre as competências de Gestão do Self com todas as restantes regista 

diferenças significativas.   
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Em síntese, os resultados sugerem diferenças entre os factores do domínio inter-

pessoal (Motivação e Preocupação face aos subordinados e Influenciar o Superior) face às 

do domínio intra-pessoal (Gestão do Self perante o Subordinados e Superior), não se 

registando diferenças em cada um dos domínios. Os resultados reflectem que a prática de 

comando do grupo de especialistas, associada a uma Liderança do tipo directo, assenta na 

interacção face a face, quer com os subalternos, quer com os superiores hierárquicos. Os 

valores significativamente mais baixos nos factores da Gestão do Self relativamente aos 

restantes, enfatiza que o contexto é mais propício à aquisição de conhecimento que deriva 

da relação directa com os outros e menos propício ao conhecimento para lidar consigo 

próprio.    

 

 

7.2.2.       Alunos e Alunos 
 
 
7.2.2.1. Grupo de novatos (1º Ano - sub-sub amostra 2.1)  
 

 

O Quadro 7.12 apresenta os resultados médios de conhecimento tácito geral e dos 

respectivos factores do grupo de especialistas assim como as estatísticas t-student para a 

comparação dos resultados entre eles.  

Como se verifica pela observação da Figura 7.3 o perfil dos resultados médios é 

definido por valores mais elevados nos factores de Gestão do Self perante os Superiores e 

perante os Subordinados e por valores mais baixos no factor de Influenciar o Superior.  

A comparação dos resultados médios do conhecimento tácito geral com cada um 

dos factores, confirma estes dois padrões distintos: valores significativamente mais 

elevados para os factores da Gestão do Self e significativamente mais baixos para o 

Influenciar o Superior. Apenas não se verificam diferenças significativas entre o 

conhecimento tácito geral e o factor Motivação e Preocupação perante os Subordinados e 

entre os factores de Gestão do Self.  

Os resultados sugerem que o conhecimento tácito adquirido com base na prática ao 

longo do 1º Ano é muito centrado no domínio Intra-pessoal, de gestão do stress e de 

monitorização do seu próprio desempenho, com maiores dificuldades na relação e 

Influência dos Superiores. 
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QUADRO 7.12 – Comparação de médias no grupo de 
novatos: Conhecimento Tácito 

Factores Média DP 
Diferenç
a Médias 

t-
Student 

CT Geral 2,34 1,25 
-0,08 -1,34 CT MP Subord 2,41 1,28 

CT Geral 2,34 1,25 0,19 2,12* 
CT Influênciar Sup 2,15 1,14 
CT Geral 2,34 1,25 

-0,28 -4,01** CT G Self Subord 2,62 1,38 
CT Geral 2,34 1,25 

-0,45 -4,57** CT G Self Sup 2,79 1,42 
CT MP Subord 2,41 1,28 

0,27 2,31* CT Influênciar Sup 2,15 1,14 
CT MP Subord 2,41 1,28 -0,20 -2,10* 
CT G Self Subord 2,62 1,38 
CT MP Subord 2,41 1,28 

-0,38  -3,35** CT G Self Sup 2,79 1,42 
CT Influênciar Sup 2,15 1,14 

-0,47  -4,15** CT G Self Subord 2,62 1,38 
CT Influênciar Sup 2,15 1,14 

-0,64 -5,03** CT G Self Sup 2,79 1,42 
CT G Self Subord 2,62 1,38 -0,17 -1,37 
CT G Self Sup 2,79 1,42 

Nota: ** diferenças significativas a .01; * diferenças 
significativas a .05 

FIGURA 7.3 - Perfil de resultados médios do grupo 
de novatos: Conhecimento Tácito 
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Estes resultados não são surpreendentes, mas curiosos, porque retratam de forma 

muito linear a realidade de vida dos alunos do 1º Ano. A adaptação à cultura militar exige 

inicialmente comportamentos muito centrados em si próprios, de gestão individual dos 

próprios problemas e de ajustamento face a comportamentos padronizados esperados. O 

valor relativamente baixo obtido na competência de Influenciar os Superiores mostra que o 

contexto do 1º Ano não favorece a aquisição deste tipo de conhecimento. A percepção da 

diferença entre os postos é acentuada inclusive pelas actividades de aculturação, não 

havendo espaço psicológico para os cadetes confrontarem os superiores quando discordam 

de algo e começarem a assumir a iniciativa.  

 

7.2.2.2. Grupo Intermédio (4º Ano - sub-sub amostra 2.4)  
 

O Quadro 7.13 apresenta os resultados médios de conhecimento tácito geral e dos 

respectivos factores do grupo intermédio assim como as estatísticas t-student para a 

comparação dos resultados entre eles. Também no grupo intermédio (Figura 7.4) o perfil 

dos resultados médios é definido por valores mais elevados nas competências de Gestão do 
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Self perante os Superiores e perante os Subordinados, mas ao contrário do que se 

verificava no grupo de novatos, assiste-se a um aumento significativo dos valores da 

competência Influenciar o Superior. Não se verificam diferenças significativas entre as 

várias competências, à excepção da competência de Motivação e Preocupação dos 

Subordinados quando comparada com o conhecimento tácito geral e com a Gestão do Self 

perante os Subordinados. 

 
QUADRO 7.13 – Comparação de médias no grupo 

intermédio: Conhecimento Tácito  

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-
Student 

CT Geral 3,08 1,37 
0,16 1,99* CT MP Subord 2,92 1,34 

CT Geral 3,08 1,37 -0,05 -0,39 
CT Influênciar Sup 3,14 1,34 
CT Geral 3,08 1,37 

-0,18 -1,81 CT G Self Subord 3,26 1,42 
CT Geral 3,08 1,37 

-0,04 -0,36 CT G Self Sup 3,12 1,43 
CT MP Subord 2,92 1,34 

-0,22 -1,31 CT Influênciar Sup 3,14 1,34 
CT MP Subord 2,92 1,34 -0,34 -2,58** 
CT G Self Subord 3,26 1,42 
CT MP Subord 2,92 1,34 

-0,20 -1,49 CT G Self Sup 3,12 1,43 
CT Influênciar Sup 3,14 1,34 

-0,12 -0,76 CT G Self Subord 3,26 1,42 
CT Influênciar Sup 3,14 1,34 

0,01 0,07 CT G Self Sup 3,12 1,43 
CT G Self Subord 3,26 1,42 0,14 0,86 
CT G Self Sup 3,12 1,43 

Nota: **diferenças significativas a .01; *diferenças 
significativas a .05 

FIGURA 7.4 - Perfil de resultados médios do grupo 
intermédio: Conhecimento Tácito 
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Os resultados sugerem que o conhecimento tácito adquirido com base na prática 

após o 4º Ano da Academia Militar continua muito centrado no domínio Intra-pessoal, 

aumentando o conhecimento e a experiência de relacionamento com os superiores. O valor 

significativamente mais baixo para a competência de Motivação e Preocupação perante os 

Subordinados, caracterizada por comportamentos de reconhecimento das necessidades 

básicas dos soldados, dos seus limites, da construção da confiança e demonstração de 

apoio, é esclarecedor do carácter “pseudo-académico” da prática do comando vivida até 

esta fase de aprendizagem. Se por um lado, é dada a possibilidade aos cadetes de 

comandarem baixos escalões (Esquadra, Secção e Pelotão), por outro, o Comando é 
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exercido entre pares e com preocupações muito do foro técnico, faltando a sua verdadeira 

essência os soldados.  

 
 
7.2.3. Alunos e Alunos: Estudo Longitudinal (4º- 5º Ano) 

 
7.2.3.1 Por Factores do Conhecimento Tácito 

 
 
Apresentam-se no Quadro 7.14 e na Figura 7.5 os resultados médios de 

conhecimento tácito geral e dos respectivos factores relativos ao estudo longitudinal 

realizado com o grupo intermédio, assim como as estatísticas t-student para a comparação 

dos resultados entre eles. Relembre-se que os alunos do 4º Ano responderam ao QCT: 

CmdtPel no final do ano lectivo e após um ano, já como Aspirantes a oficiais no decorrer 

da sua primeira experiência de comando.  

Não se registam diferenças significativas entre os resultados do conhecimento 

tácito geral com qualquer um dos factores e entre estes. 

 

QUADRO 7.14 – Comparação de médias no grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Conhecimento Tácito  

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-
Student 

CT_GERAL_4º  3,05 1,46 -,031 -,142 
CT_GERAL_5º  3,08 1,36 

CT_MP_SUB_4º  3,12 1,46 ,016 ,068 
CT_MP_SUB_5º  3,11 1,32 

CT_INF_SUP_4º  3,06 1,45 -,016 -,064 
CT_INF_SUP_5º  3,08 1,36 

CT_GSELF_SUB_4º  3,02 1,45 -,016 -,067 
CT_GSELF_SUB_5º  3,03 1,41 

CT_GSELF_SUP_4º  2,97 1,46 -,109 -,529 
CT_GSELF_SUP_5º  3,08 1,40 

Nota: ** diferenças significativas a .01; * diferenças 
significativas a .05 

FIGURA 7.5 - Perfil de resultados médios do grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Conhecimento Tácito 
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Os resultados mostram que a primeira experiência de comando não contribui de 

forma explícita para um aumento do conhecimento tácito, pelo que a Hipótese H4 (A 

primeira experiência de comando conduz a um aumento significativo do conhecimento 

tácito) é refutada. Os aspirantes a oficiais continuam assim, a apresentar o mesmo nível de 
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conhecimento tácito que os alunos do 4º Ano e diferenças significativas face aos 

especialistas.  

Embora fossem expectáveis diferenças, os resultados corroboram a tese de 

Anderson, Fincham & Douglass (1997) de que a perícia, enquanto acumulação de 

conhecimento e desenvolvimento de automatismos, resulta da prática repetida de 

desempenhos numa tarefa no decorrer de um largo período de tempo. Os aspirantes têm 

apenas dois meses na prática de comando. Estabelecendo um paralelo com os estádios de 

desenvolvimento da perícia abordados por Glaser (1996), os alunos do 4º Ano ao 

terminarem a AM estão ainda num estádio inicial, dependendo do apoio externo dos 

docentes na aquisição da estrutura de aprendizagem. Com a transição para aspirantes, o 

apoio externo diminui, enquanto a auto-monitorização e auto-regulação dos processos de 

aprendizagem passam a ocupar o espaço central. A fase final só acontece quando o sujeito 

é agente e facilitador do seu desenvolvimento. O controlo deste processo requer a 

habilidade para adquirir conhecimento, regular a sua aquisição e finalmente, aplicar esse 

conhecimento na resolução de problemas concretos. Com a primeira experiência de 

comando, os aspirantes são confrontados com problemas concretos, onde a aplicação do 

conhecimento inicialmente adquirido passa pelo teste de hipóteses e pela refutação de 

práticas menos apropriadas. Os componentes do processamento da informação, 

nomeadamente, os metacomponentes (os processos para planear, monitorizar e avaliar a 

resolução de problemas), as componentes do desempenho (os processos aplicados 

directamente na resolução de problemas) e os componentes de aquisição de conhecimentos 

(usados para aprender a resolver problemas pela primeira vez), com particular relevância 

para a aquisição de conhecimento tácito, são exibidos com maior qualidade pelos 

especialistas do que pelos aspirantes (Dorner & Scholkopf, 1991). A compreensão da 

estrutura profunda dos problemas requer maturação e interiorização das experiências 

práticas anteriores, inexistentes para os aspirantes que estão a comandar um Pelotão pela 

primeira vez. 
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7.2.3.2. Por Estratégias de Influência  
 

7.2.3.2.1. Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade 
perante Subordinados (MP_Sub) 

 

Apresentam-se no Quadro 7.15 e na Figura 7.6 os resultados médios das estratégias 

relativas à Categoria Motivação, Preocupação e Estabelecimento de Credibilidade perante 

Subordinados (MPSub) realizado com o grupo intermédio, assim como as estatísticas t-

student.  

Após a primeira experiência de comando verificam-se diferenças significativas na 

utilização de três das seis estratégias. Os aspirantes recorrem significativamente mais à 

estratégia de passividade do que inicialmente preconizaram (p< .01), mas por outro lado 

recorrem mais à Pressão e Legitimação pela Hierarquia (p<.05). Saliente-se que ainda 

assim, estes dois resultados ficam abaixo do valor médio de adequabilidade para se lidar 

com as situações propostas. Regista-se uma utilização mais elevada e significativa (p< .05) 

de comportamentos que proporcionam estabilidade, facilitam as condições de trabalho e 

assegurem apreço e reconhecimento do trabalho dos soldados.   

 
QUADRO 7.15 – Comparação de médias no grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de Influência 

(MP_Sub)  

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-Student 

Recurso a Ajuda e Apoio_4º 3,43 .48 -.06 -.81 
Recurso a Ajuda e Apoio_5º 3,49 .44 

Passividade_4º 2,03 .53 -.26 -3.01** 
Passividade_5º 2,31 .74 

Pressão/Legitimação  
Hierarquia_4º 2.74 .45 

-.18 -2.31* 
Pressão/Legitimação  
Hierarquia_5º 2.90 .52 

Facilitar Ajustamento 
Tarefas/Integração_4º 4,08 .53 

.01 .15 
Facilitar Ajustamento 
Tarefas/Integração_5º 4,07 .52 

Estabilidade/Facilitar 
Condições trabalho_4º 3.80 .57 

-.14 -1.93* 
Estabilidade/Facilitar 
Condições trabalho_5º 3.94 .52 

Procura Informação 
Adicional_4º 4,05 .81 

.11 .84 
Procura Informação 
Adicional_5º 3,94 .87 

Nota: ** diferenças significativas a .01; * diferenças significativas a .05 

FIGURA 7.6 - Perfil de resultados médios do 
grupo intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de 

Influência (MP_Sub)  
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7.2.3.2.2. Categoria Gestão do Self perante os Subordinados (GSelfSub) 
 

Conforme pode ser observado no Quadro 7.16 e na Figura 7.7 verificam-se apenas 

diferenças significativas e positivas na utilização da estratégia Passividade (p< .01). Os 

resultados sugerem uma maior tendência para não reflectir sobre as situações, evitando a 

auto-crítica. O espaço de tempo que medeia a aplicação do questionário e a prática de 

comando é ainda muito curto, não favorecendo a auto-crítica. 

 
QUADRO 7.16 – Comparação de médias no grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de Influência 

(GSelfSub)  

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-Student 

Recurso a Ajuda e 
Apoio_4º 

3,36 .51 
-.03 -.46 

Recurso a Ajuda e 
Apoio_5º 

3.39 .45 

Passividade_4º 2.07 .53 
-.30 -3.30** 

Passividade_5º 2,37 .72 

Auto-Regulação_4º 3.65 .48 
-.03 -.46 

Auto_Regulação_5º 3,68 .42 

Preservação vida 
pessoal/Dimensiona_ment

o Problemas_4º 
3.59 .50 

-.10 -1.42 
Preservação vida 

pessoal/Dimensiona_ment
o Problemas_4º 

3.67 .52 

Nota: ** diferenças significativas a .01; * diferenças significativas a .05 

FIGURA 7.7- Perfil de resultados médios do grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de Influência 

(GSelfSub) 
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7.2.3.2.3.  Categoria Influenciar o Superior Hierárquico (Inf_Sup) 
 
Conforme pode ser observado no Quadro 7.17 e na Figura 7.8 verificam-se apenas 

diferenças significativas e positivas na estratégia Racional (p< .05). O recurso a 

argumentos lógicos a evidências e a alternativas, bem como a antecipação de soluções para 

a resolução de problemas são equacionados como mais adequados para influenciar o 

superior hierárquico, após a prática de comando. É de destacar, que nesta fase de formação 

o Comandante de Companhia mantém uma relação de trabalho muito próxima dos 

Comandantes de Pelotão. Cabe a estes a preservação da imagem, do moral e bem-estar do 

Pelotão perante o Comandante de Companhia. 

Cadete 4º Ano Aspirante 
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QUADRO 7.17 – Comparação de médias no grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de Influência (Inf_Sup) 

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-Student 

Recurso a Ajuda e 
Apoio_4º 

2.49 .50 
-.02 -.28 

Recurso a Ajuda e 
Apoio_5º 

2.51 .66 

Racional_4º 3.34 .53 
-.17 -2.36* 

Racional_5º 3.51 .45 

Sustentação Decisão 
Superior_4º 

3.06 .82 
-.21 -1.89 

Sustentação Decisão 
Superior _5º 

3.27 .60 

Passividade_4º 3.06 .60 
-.00 -.00 

Passividade_5º 3.08 .78 

Nota: ** diferenças significativas a .01; * diferenças significativas a .05 

FIGURA 7.8 - Perfil de resultados médios do grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de Influência 

(Inf_Sup) 
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7.2.3.2.4. Categoria Gestão do Self perante o Superior Hierárquico (GSelf_Sup) 
 
 

Relativamente às estratégias para lidar com a Gestão do Self perante os superiores 

não se verificam diferenças significativas antes e após a prática de comando (Quadro 7.18 

e Figura 7.9). Uma vez mais o recurso a estratégias assertivas como o solicitar “feedback 

detalhado sobre o desempenho ao superior e aconselhamento junto a oficiais mais 

experientes, não é ainda equacionado como uma mais valia na Gestão do Self perante o 

superior hierárquico.  

 
QUADRO 7.18 – Comparação de médias no grupo 
intermédio (4º e 5º Ano): Estratégias de Influência 

(GSelf_Sup) 

Factores Média DP 
Diferença 
Médias 

t-
Student 

Assertividade_4º 3.73 .51 
-.01 -.17 

Assertividade_5º 3.75 .51 

Respeito 
Hierarquia_4º 

3.63 .57 
-.15 -1.72 

Respeito 
Hierarquia_5º 

3.78 .60 

Recurso a Ajuda e 
Apoio_4º 

3.35 .50 
-.04 -.51 

Recurso a Ajuda e 
Apoio_5º 

3.38 .54 

Nota: **diferenças significativas a .01; *diferenças significativas a .05 

FIGURA 7.9 - Perfil resultados médios do grupo intermédio 
(4º e 5º Ano): Estratégias de Influência (GSelf_Sup) 
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7.2.3.3 Estilos de Liderança  
 

 

Para a avaliação dos estilos de liderança usou-se a versão adaptada do QML 5X a 

27 itens. O primeiro passo foi confirmar a estrutura factorial, decorrente dos estudos de 

adaptação do QML, tendo por base os resultados obtidos em 67 pelotões (N=1461) 

comandados pelos Aspirantes Alunos. Os resultados da AFC suportam uma vez mais o 

modelo de 2ª ordem a nove factores, com critérios de ajustamento considerados adequados 

(χ 2 = 1359,2, g.l. 295, p<.001, N = 1461, GFI = .94, CFI =.92, TLI = .90, RMSA = .050). 

A Quadro 7.19 mostra que os índices de consistência interna oscilaram entre .65 e .89 na 

sub-amostra 4 (N=1461).  

 

QUADRO 7.19 – Índices de consistência interna 
 do QML para a Sub-amostra 4 (N=1461) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3.3.1 Grupo Total de Subordinados (Sub-Amostra 4, N=1461)  

 

As evidências empíricas (Dumdum, Lowe & Avolio, 2002; Lowe et al., 1996; 

Avolio et al., 1995; Barling, Weber & Kelloway, 1996; Bass & Avolio, 1993) e os 

pressupostos teóricos propostos por Bass (1998) têm mostrado que as escalas de Liderança 

da Teoria de “Banda Larga” são consideradas determinantes e relacionadas com os 

produtos da Liderança. Após confirmada a estrutura factorial do QML, analisam-se os 

resultados médios e as intercorrelações entre as escalas na sub-amostra global de 

subordinados (N=1461). Os resultados apresentados no Quadro 7.20 incluem a estatística 

descritiva e as correlações entre os nove factores de Liderança e os outputs relativos à 

escala da eficiência, da satisfação e do esforço adicional.  

Escalas α 

L TRF .89 

LTRS .65 

L PA_EV .74 

Eficiência .77 

Satisfação .76 

Esforço Adicional .74 
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As escalas da Liderança transformacional estão mais inter correlacionadas entre si 

do que com as restantes escalas e, como esperado, negativamente correlacionadas com a 

Gestão pela Excepção Passiva (GEp) e Laisser Faire (LF).  

 

QUADRO 7.20 – Estatística descritiva e inter-correlações entre as escalas do QML: Subordinados (N=1461) 

   Intercorrelações 

Escala M dp IIa IIc MI EI CI RC GEa GEp LF Ef Sat EsfAd 

IIa 4,28 ,61 -            

IIc 4,36 ,58 ,51** -           

MI 4,02 ,70 ,54** ,52** -          

EI 3,83 ,69 ,53** ,53** ,62** -         

CI 4,05 ,75 ,62** ,58** ,61** ,65** -        

RC 3,66 ,84 ,45** ,47** ,61** ,63** ,60** -       

GEa 4,13 ,60 ,43** ,44** ,34** ,42** ,46** ,26** -      

GEp 
1,90 ,77 -,34** -,33** -,30** -,27** 

-
,36** 

-,27** -,22** -     

LF 
1,52 ,63 -,45** -,43** -,36** -,37** 

-
,43** 

-,34** -,33** ,46**     

Ef 
4,40 ,56 ,60** ,59** ,62** ,68** ,66** ,56** ,44** 

-
,37** 

-
,48** 

-   

Sat 
4,19 ,76 ,54** ,54** ,58** ,62** ,62** ,54** ,37** 

-
,32** 

-
,44** 

,71** -  

EsfAd 
4,00 ,73 ,57** ,56** ,65** ,66** ,67** ,59** ,40** 

-
,34** 

-
,43** 

,73** ,67** - 

Nota: ** diferenças significativas a .01; * diferenças significativas a .05; IIa= Influência Idealizada atribuída;  
IIc= Influência Idealizada comportamentos; MI= Motivação  Inspiracional; EI= Estimulação Intelectual;  
CI= Consideração Individualizada; RC= Recompensa Contingente; GEa= Gestão pela Excepção Activa; 
GEp= Gestão pela Excepção Passiva;; LF= Laissez Faire.  Ef= Eficiência; Sat= Satisfação; EsfAd= Esforço 
Adicional 

 

Confirmam-se uma vez mais as correlações significativas e positivas entre as 

escalas da Liderança Transformacional e a escala da Recompensa Contingente e em menor 

grau com a escala da Gestão pela Excepção Activa (GEa). As escalas da Liderança 

Transformacional e Transaccional estão positiva e significativamente correlacionadas com 

as escalas da Eficiência, da Satisfação e do Esforço adicional. Já os resultados obtidos nas 

escalas GEp e LF estão negativa e significativamente correlacionadas com estas últimas.  

Para testar os efeitos de causalidade entre as escalas da FRLT e os seus outputs, tal 

como sugerido por Bass (1998), realizou-se uma regressão múltipla com o AMOS tendo 
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como base o Modelo A, hipotetizado e apresentado na Figura 7.10, que explicita a 

Hipótese H5 genérica de que os diferentes estilos de liderança conduzem a diferentes 

efeitos na eficiência, na satisfação e no esforço adicional. São ilustradas na Figura 7-.10 as 

três sub-hipóteses anteriormente apresentadas (pp. 131-132):  

H5A: O estilo de liderança transformacional do Comandante exerce um efeito positivo 

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

H5B: O estilo de liderança transaccional do Comandante exerce um efeito positivo 

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

embora em menor grau.  

H5C: O de liderança passivo-evitante (PEV) exerce um efeito negativo significativo na (1) 

eficiência, na (2) satisfação e no (3) esforço adicional do Pelotão. 

 

FIGURA 7.10 – Modelo A Hipotetizado: Efeitos dos Estilos de Liderança nos outputs  

TRF_PEL

TRS_PEL

PEV_PEL

Eficiência_PEL

Satisfação_PEL

Esforço_A_PEL

e1

e2

e3

 

 

Tal como apresentado na Figura 7.11 o Modelo A testado apresentou índices de 

ajustamento muito bons (GFI= .95, CFI= .96, TLI= .68, RMSA =.06). De forma 

consistente com a Hipótese 5A, a liderança transformacional exerce um efeito positivo 

significativo na eficiência (β= .48, p<.001), na satisfação ((β= .61, p<.001) e no esforço 

adicional (β= .64, p<.001) . A Hipótese 5B é verificada parcialmente. Enquanto a 

H5A1 ++ 

H5A2 ++ 

H5A3 ++ 

H5B2 + 

H5B1+ 
H5C1 - 

H5C3 - 

H5B3 + 

H5C2 - 
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Liderança Transaccional exerça um efeito positivo significativo na eficiência (H2a: β= . 

25, p<.01), o efeito na satisfação (H2b: β= .10, p= .20) e no esforço adicional (H2c: β= .18, 

p= .08) não é significativo. A Hipótese 5C é também apenas verificada parcialmente. Se 

por um lado se verifica um efeito negativo significativo da liderança passiva-evitante na 

eficiência (H5C1: β= -.28, p< .01) e na satisfação (H5C2: β= -.27, p< .01), por outro, o 

efeito no esforço adicional é ligeiramente positivo e não significativo (H5C3: β= .01, p= 

.91).  

 

FIGURA 7.11- Modelo A testado: Efeitos dos Estilos de Liderança nos outputs  
Parâmetros estandardizados - Subordinados (N=1461) 

TRF_PEL

TRS_PEL
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,70
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,74
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,52
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,61

,01

,18

,25

,48

,10

-,27
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,64

,41
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χ 2=10.3; gl=5, RMSA= .06 

 

Verifica-se ainda que a liderança transformacional (TRF_Pel) e transaccional 

(TRS_PEL) se correlacionam positiva e significativamente entre si e negativamente com a 

liderança passiva evitante (PEV_PEL).  

Verifica-se no modelo A que os três estilos de liderança determinam 70% (R2) da 

variação média na eficiência, 74% na satisfação e 52% no esforço adicional.  

Em síntese, os resultados apresentados suportam globalmente o modelo de “Banda 

Larga” de liderança de Bass e Avolio (1994), especificamente quando aos efeitos directos 

(ns) 

(ns) 

(ns) 
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positivos da liderança transformacional e transaccional nos três outputs da liderança e 

quanto aos efeitos directos negativos da liderança passiva-evitante.  

 

7.2.3.3.2 Sub-Grupo de Subordinados EXE e GNR (Sub-Amostra 4, N=719 e N=742)  
  

 
Numa primeira fase, para a variável grupo (EXE e GNR), verifica-se se existem 

diferenças na utilização dos estilos de liderança e nos seus outputs. Numa segunda fase, 

verifica-se se existem diferenças na previsibilidade dos outputs da liderança. 

Os resultados das escalas relativas aos estilos de liderança avaliadas pelos 

subordinados apresentam algumas diferenças entre os grupos EXE e GNR (Quadro 7.21). 

Aplicou-se a correcção de Bonferroni ao teste t realizado, trabalhando-se com um intervalo 

de confiança de .9958 

 

QUADRO 7.21 – Comparação de médias entre EXE e GNR (N=1461): Estilos de Liderança 

 

Nota: ** diferenças significativas a .004 

 

Registam-se diferenças estatisticamente significativas (p≤ .004) em todas as escalas 

da Liderança transformacional e transaccional entre o grupo EXE e GNR, excepto para a 

escala da Influência Idealizada Comportamentos (IIA). A comparação de médias mostra 

que os subordinados percepcionam que os aspirantes do EXE utilizam com uma maior 

 
EXE  

(N=719) 
GNR 

(N=742) 
Estatística 

Escalas M dp M dp t 

TRF 4.20 0.52 4.02 0.55 6.73** 

IIA 4.32 0.60 4.24 0.60 2.38 

IIC 4.43 0.56 4.29 0.59 4.70** 

MI 4.12 0.71 3.94 0.68 4.91** 

EI 3.94 0.68 3.73 0.67 5.81** 

CI 4.22 0.69 3.88 0.77 8.77** 

TRS 3.98 0.56 3.81 0.58 5.64** 

RC 3.76 0.80 3.57 0.87 4.38** 

GEa 4.20 0.61 4.06 0.58 4.67** 

PEV 1.76 0.63 1.67 0.56 2.88 

GEp 1.95 0.81 1.86 0.72 2.11 

LF 1.57 0.70 1.47 0.55 2.89 

Ef 4.44 0.53 4.35 0.59 3.09 

Sat 4.25 0.73 4.14 0.78 2.85 

EsfAd 4.05 0.71 3.96 0.75 2.28 



CAPÍTULO VII – ESTUDOS DIFERENCIAIS 

 - 335 - 

frequência comportamentos Transformacionais e Transaccionais. Já nos outputs relativos à 

Eficiência, à Satisfação e ao Esforço Adicional, não se registaram diferenças significativas 

entre grupos.  

Tomando por referência o modelo de regressão atrás descrito, avaliaram-se os 

efeitos dos estilos de liderança dos Comandantes de Pelotão na Satisfação, na Eficiência e 

no Esforço Adicional dos subordinados para o grupo EXE (Modelo A1) e GNR (Modelo 

A2). Ambos os modelo apresentaram bons índices de ajustamento (A1: GFI= .91, CFI= 

.87, TLI= .55, RMSA =.06; A2: GFI= .98, CFI= .99, TLI= .94, RMSA =.05) do modelo 

teórico aos dados (Figura 7.12). 

Os resultados são idênticos para ambos os grupos (embora com diferentes 

magnitudes), com uma excepção: se por um lado, a liderança transaccional exerce um 

efeito positivo na eficiência (A1: β= .33, p< .01; A2: β= .26, p= .19), no esforço adicional 

(A1: β= .21, p= .07; A2: β= .25, p= .39) em ambos os grupos, e na satisfação dos 

subordinados do Exército (β= .23, p= .07), por outro, o efeito na satisfação dos 

subordinados GNR é negativo (β= -.22, p.22). 

  
FIGURA 7.12 - Modelo A1 (EXE) e A2 (GNR) Efeitos dos Estilos de Liderança nos outputs  
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do recurso a comportamentos que apelem à recompensa contingente pelos objectivos 

atingidos e à procura activa dos erros dos subordinados, conduz a maior satisfação nos 

subordinados.  

 

 

7.2.3.4 Do Conhecimento Tácito aos Estilos de Liderança: Implicações na 
Eficiência, na Satisfação e no Esforço Adicional 

 

O modelo que se ensaia de seguida procura responder ao problema central da tese, 

o estudo científico dos construtos “conhecimento tácito” e “estilos de liderança”, enquanto 

modelos explicativos na resolução de problemas de comando e no desempenho dos oficiais 

subalternos. Para o estudo dos efeitos (relações) entre as diferentes variáveis conduziu-se 

uma path analysis com o AMOS. Procura-se descrever a estrutura total das ligações 

existentes entre as variáveis independentes (conhecimento tácito do 4º Ano e 5º Ano e 

estilos de liderança) e dependentes (Eficiência, Satisfação e Esforço Adicional) e avaliar a 

sequência lógica do modelo estrutural (Figura 7.13). Testa-se assim a aproximação entre as 

duas medidas em estudo, o conhecimento tácito (inteligência prática) e os estilos de 

liderança (Teoria de Banda Larga de Liderança) e os seus efeitos na prática do Comando 

(Eficiência, Satisfação e Esforço Adicional).  

Supõe-se que a variável A e B têm um efeito causal com as variáveis F, G e H. 

Admite-se que a variável A tem um efeito directo em B, e simultaneamente directo e 

indirecto em C, D, E, F, G e H. Que a variável B tem e um efeito directo em C, D e E e 

simultaneamente directo e indirecto em F, G e H. Finalmente que as variáveis C, D e E têm 

uma influência directa em F, G e H. Atendendo a que as relações testadas entre as variáveis 

C, D, E, F, G e H já foram testadas anteriormente, procura-se responder à hipótese H6 (O 

conhecimento tácito do 5º Ano exerce um efeito positivo significativo no estilo de 

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

passivo-evitante (E) do Comandante., H7 (Os estilos de liderança transformacional (C) e 

transaccional (D) medeiam globalmente as relações entre o conhecimento tácito do 5º Ano 

(B) e a eficiência (F), satisfação (G) e esforço adicional (H)) e H8 (O estilo de liderança 

passivo-evitativo (E) medeia globalmente as relações entre o conhecimento tácito do 5º 

Ano (B) e a eficiência, (F), satisfação (G) e esforço adicional (H)). 
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FIGURA 7.13 – Modelo B Hipotetizado: Efeito do Conhecimento Tácito e dos Estilos de Liderança na 
Eficiência, Satisfação e Esforço Adicional 
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7.2.3.4.1 Efeitos Directos do Conhecimento Tácito 

 

A Figura 7.14 apresenta resultados usando os estilos de liderança como variável 

mediadoras da eficiência, da satisfação e do esforço adicional do Pelotão. O modelo 

apresenta bons índices de ajustamento (B: GFI= .95, CFI= .99, TLI= .98, RMSA =.05) 

 Os resultados mostram que o conhecimento tácito do 4º Ano exerce um efeito 

directo positivo significativo no conhecimento tácito do 5º Ano (β= .27, p< .05). Por sua 

vez o conhecimento tácito do 5º Ano apresenta um efeito directo positivo significativo no 

estilo de liderança transformacional (H6C: β= .51, p< .001); transaccional (H6D: β= .32, 

p< .01) e; um efeito directo negativo significativo no estilo passivo-evitante (H6E: β= -.39, 

p< .001), pelo que a Hipótese H6 é confirmada totalmente.  

 Já os efeitos directos do conhecimento tácito do 4º Ano em cada um dos estilos de 

liderança, transformacional (β= .07, p= .538), transaccional (β= .11, p= .404) e passivo-

evitante (β= -.11, p= .365) não são significativos, bem como os efeitos directos na 

eficiência (β= .00, p= .960), satisfação (β= .06, p= .297) e esforço adicional (β= .02, p= 

.378) .    
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FIGURA 7.14 – Modelo B Testado: Efeitos Directos do Conhecimento Tácito e dos Estilos de Liderança na 
Eficiência, Satisfação e Esforço Adicional: Parâmetros Estandardizados 

 

 É de destacar que o impacto do conhecimento tácito nos estilos de liderança é 

maior do que em si mesmo. Facto que pode ser explicado pelo tempo que separa as 

avaliações do conhecimento tácito (1º Ano) e que se repercute na variância total explicada 

(.07), mas que ainda assim, tem um peso explicativo significativo.  

 

 

7.2.3.4.2. Efeitos Indirectos do Conhecimento Tácito 

 

Seguindo os procedimentos recomendados por Baron & Kenney (1986), testam-se 

as Hipóteses 6, 7 e 8 utilizando os estilos de liderança enquanto variáveis mediadoras entre 

o conhecimento tácito e os três produtos da liderança: eficiência, satisfação e esforço 

adicional (Figura 7.15). O modelo apresenta bons índices de ajustamento (GFI= .97, CFI= 

.99, TLI= .98, RMSA =.04) 
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 Está-se perante uma mediação parcial quando o impacto da variável independente 

(conhecimento tácito do 5º Ano) para a variável dependente (eficiência, satisfação e 

esforço adicional), da variável independente para a variável mediadora (estilos de 

liderança) e da variável mediadora para a variável dependente são significativos (Wold, 

1985). Está-se perante uma mediação global quando o impacto da variável independente 

(conhecimento tácito do 5º Ano) na dependente (eficiência, satisfação e esforço adicional) 

não é significativo, mas as relações entre as restantes variáveis são significativas.   

 Quando se estabelece o conhecimento tácito do 5º Ano enquanto variável 

mediadora, os efeitos indirectos do conhecimento tácito do 4º Ano nos estilos de liderança 

são de .137 para o TRF, .086 para o TRS, -.105 para o PEV, e nos produtos da Liderança  

de .118 para a Eficiência, .122 para a Satisfação e de .098 para o Esforço Adicional.   

Como já apresentado anteriormente, os efeitos directos do conhecimento tácito do 

4º Ano nos estilos de liderança não são significativos (TRF: β= .07, p= .538; TRS: β= .11, 

p= .404; PEV: β= -.11, p= .365), mas os restantes efeitos apresentam resultados 

significativos (p< .05). Os dados indicam que o conhecimento tácito do 5º Ano medeia 

globalmente as relações entre o conhecimento tácito do 4º Ano com cada um dos estilos de 

liderança.  

Da mesma forma, não são significativos os efeitos directos do conhecimento tácito 

do 4º Ano nos produtos da liderança: eficiência (β= .00, p= .960), satisfação (β= .06, p= 

.297) e esforço adicional (β= .02, p= .378); mas são significativos os efeitos via liderança 

transformacional nos três produtos da liderança. Apenas é significativo o efeito da 

liderança transaccional na eficiência. Os dados indicam que o conhecimento tácito do 5º 

Ano e a liderança transformacional medeiam globalmente as relações entre o 

conhecimento tácito do 4º Ano com cada um dos produtos da liderança (via 

transformacional). O conhecimento tácito do 5º Ano e a liderança transaccional medeia 

globalmente apenas a relação entre o conhecimento tácito do 4º Ano com a eficiência. Se a 

estes dados se juntar que os efeitos directos do conhecimento tácito do 5º Ano nos produtos 

da lderança também não são significativos: eficiência (β= .12, p= .233), satisfação (β= .18 

p= .063) e esforço adicional (β= .09, p= .757), a Hipótese 7 é apenas confirmada 

parcialmente, dado não se verificarem efeitos significativos entre a liderança transaccional 

e a satisfação e o esforço adicional. Ou seja, o estilo de liderança transformacional 

constitui-se como uma variável mediadora global entre o conhecimento tácito do 5º Ano e 
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a eficiência (F), a satisfação (G) e o esforço adicional (H) do Pelotão. O estilo de liderança 

transaccional apenas funciona como variável mediadora global entre o conhecimento tácito 

do 5º Ano e a eficiência.  

Por fim, o conhecimento tácito do 5º Ano e a liderança passiva-evitante medeiam 

negativamente e globalmente as relações entre o conhecimento tácito do 4º Ano com a 

eficiência (β= -.28, p= .004), e com a satisfação (β= -.26, p= .003), não se verificando 

efeitos negativos significativos com o esforço adicional eficiência (β= .02, p= .849). Dado 

que os efeitos directos do conhecimento tácito do 5º Ano nos produtos da liderança não são 

significativos, a Hipótese H8 é apenas confirmada parcialmente. O estilo de liderança 

passiva-evitante medeia apenas negativamente o conhecimento tácito do 5º Ano e a 

eficiência (F) e satisfação (H).  

 

FIGURA 7.15 – Modelo B Testado: Efeitos Indirectos do Conhecimento Tácito do 5ºAno nos Estilos de 
Liderança na Eficiência, Satisfação e Esforço Adicional: Parâmetros Estandardizados 
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χ 2= 49.5 ; gl= 12; RMSA= .04 
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7.3. Validade Externa: Contributo para a Validade Critério 

 

O objectivo da análise subsequente é obter evidências acerca da validade externa do 

QCT:Cmdt Pel, nomeadamente a validade relativa a um critério. Procura-se averiguar se o 

questionário se relaciona com um critério externo, associado ao construto teórico do 

conhecimento tácito, isto é, com aspectos que traduzam desempenhos de sucesso. 

Estabeleceram-se como critérios os desempenhos da amostra de cadetes do 4º Ano 

(subamostra 4), na componente académica e militar. A componente académica traduz a 

média das classificações obtidas em todas as cadeiras de cariz teórico. A componente 

militar traduz a média de 4 classificações obtidas, relativa à nota de Informação 

Comportamental do Corpo de Alunos (Nota ICA), à nota da Preparação e Treino Militar 

(PTM) e às notas do Treino Físico Geral (TFG) e do Treino Físico de Aplicação Militar 

(TFAM). A nota ICA é da responsabilidade do Comandante de Companhia dos alunos e 

avalia a vertente comportamental, com base na observação da vivência interna, integrando 

factores como iniciativa, responsabilidade, lealdade, pontualidade e aprumo, entre outros. 

A nota de PTM é calculada com base em dois testes que avaliam procedimentos práticos 

do comando militar e com base em exercícios de campo que exigem o planeamento e 

condução de operações militares. A PTM exige que os alunos planeiem e dirijam unidades 

do escalão Pelotão, consubstanciado na prática de comando. A nota de TFG e TFAM 

traduz o rendimento físico dos alunos. Em suma, estabeleceram-se como critérios externos, 

a média académica e militar, nomeadamente, a nota ICA e de PTM.  

O Quadro 7.22 apresenta a matriz de correlações entre as notas ICA, PTM, média 

académica, militar e as medidas do conhecimento tácito geral (CT Geral), motivação e 

preocupação com os subordinados (MP SUB), influenciar o superior (INF SUP) e gestão 

do Self perante os subordinados e superiores (GSELF SUB e GSELF SUP).  

Os resultados obtidos para as 5 medidas do conhecimento tácito correlacionam-se 

positiva e muito significativamente com os resultados obtidos na PTM e na Nota Militar. 

Estes resultados sugerem que o conhecimento tácito relativo às 5 dimensões é preditor dos 

resultados obtidos na cadeira de PTM, que exige conhecimentos teóricos e práticos do 

exercício do comando. Indivíduos com maior conhecimento tácito são os que obtém maior 

sucesso, não apenas em testes que exigem a aplicação e resolução de problemas, como no 



PARTE II - ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
TÁCITO E ESTILOS DE LIDERANÇA 

 
 

 - 342 - 

comando de pequenas operações do escalão Pelotão. A correlação com os resultados 

obtidos na vertente Militar são explicados pelo facto do PTM contribuir para esta média.   

 
 

QUADRO 7.22 - Matriz de correlações: validade de critério  
  

 
Nota 
ICA 

Nota 
PTM 

Média 
Académica 

Média 
Militar 

CT 
GERAL 

CT 
MP_SUB 

CT 
INF_SUP 

CT 
GSELF 
SUB 

CT 
GSELF 

SUP 

Nota 
ICA 

-         

Nota 
PTM .39** -        

Média 
Académica .28* .11 -       

Média Militar .63** .72** .17 -      

CT 
GERAL .23 .57** -.12 .48** -     

CT 
MP_SUB .17 .45** -.06 .37** .86** -    

CT 
INF_SUP .35** .43** -.12 .31** .63** .45** -   

CT 
GSELF 
SUB 

.12 .39** -.12 .39** .87** .71** .53** -  

CT 
GSELF 

SUP 
.01 .42** -.23 .35** .79** .66** .38** .63** - 

** Correlação significativa a p< .01; * Correlação significativa a p< .05 

 
Não se verificam correlações significativas entre as medidas do conhecimento 

tácito e os resultados médios académicos. A vertente académica parece apelar a outro tipo 

de inteligência, que não a prática. É de destacar a correlação positiva e significativa (.35) 

entre as classificações da nota ICA e o conhecimento tácito relativo à influência do 

superior hierárquico. De facto esta nota, para além de alguns critérios objectivos, baseia-se 

muito na percepção que o superior tem dos cadetes. Os resultados indiciam que os cadetes 

com maior capacidade para argumentar, influenciar e passar uma boa imagem, são os que 

obtém maior sucesso nesta avaliação. 

 

 


