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Resumo

O Exército Brasileiro tem convivido, na última década, com uma evasão de parte dos seus
Oficiais  e  Praças,  visando  melhores  condições  de  trabalho,  resultado  da  aprovação  em
concursos para investidura em outras áreas do serviço público. Esta evasão pode ser resultado
tanto de fatores motivacionais do militar com sua carreira até o sentimento de desvalorização
dos seus serviços. Partindo deste pressuposto, este relatório concentra a sua análise nos fatores
endógenos do Exército influenciadores dessa evasão, buscando criar subsídios para, através
das  estratégias  da  Gestão  de  Pessoas,  mitigar  a  desmotivação  e  consequente  evasão  dos
diversos quadros não perdendo o capital intelectual da Força.
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1 – Introdução 
A  Administração,  junto  à  Psicologia,  especificamente  com  a  Psicologia

Organizacional,  vem  oferecendo  uma  moderna  abordagem  para  a  relação  entre  uma
organização e seus colaboradores, a Gestão de Pessoas, a qual, segundo Dutra (2011, p. 17),
“caracteriza-se  como um conjunto  de  políticas  e  práticas  que  permitem a  conciliação  de
expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao mesmo
tempo”.

Gradativamente  as  Forças  Armadas,  mais  especificamente  do Exército  Brasileiro,
vêm se ressentindo da perda de capital humano capacitado, seja pela ambição do militar em
novos rumos laborativos ou por afastamento para a tão aguardada reserva remunerada, após
trinta anos de efetivos serviços prestados a nação. Esse processo que em tese se aproxima da
aposentadoria para os civis, haja vista que o militar  não se aposenta, determina assim um
clima organizacional desfavorável ao bom funcionamento do órgão. Contudo, quais seriam os
reais motivos para tal desinteresse?

Em síntese, o estímulo do presente relatório é buscar, através das técnicas de gestão
de pessoas, criar aportes e soluções satisfatórias para mitigar a desmotivação do militar do
Exército em seguir carreira na Força, por meio de uma análise baseada na satisfação pessoal e
profissional dos militares, lastreada em instrumental científico e não em paradigmas presentes
na cultura organizacional da Força. 

O  presente  relatório  justifica-se  por  oferecer,  mediante  um  estudo  viável,  uma
alternativa para a adequação da gestão de pessoas na Força,  perante a realidade social  no
momento  apresentada,  tendo  como  objetivo  geral  identificar  os  principais  motivos  que
justificam a desmotivação, sucedida da evasão dos militares do Exército para outros órgãos
públicos e como objetivo específico utilizar das ferramentas da gestão de pessoas, as aliando
aos fatores motivacionais da carreira militar, visando gerar situações de melhora do nível de
sua satisfação, aumentado assim a produtividade nas diversas operações desempenhadas, e
por consequência diminuir essa desafeição com a carreira militar.
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2 – Apresentação do Caso

De acordo com o site www.exercitobrasileiro.net, o Exército Brasileiro é uma
das  três  Forças  Armadas  do Brasil,  sendo responsável  pela  defesa  do país  em operações
terrestres  e  pela  garantia  da  lei,  da  ordem e  dos  poderes  constitucionais.  O  comandante
supremo do Exército é o Presidente da República. No quadro do governo do Brasil, o órgão
está no grupo do Ministério da Defesa, juntamente com a Marinha do Brasil e a Força Aérea
Brasileira.

Em tempos de paz, suas tropas atuam em situações de conflito, defendendo a faixa de
fronteira territorial em atuação conjunta com outros órgãos das esferas federais, estaduais e
municipais. Além disso, atuam levando alimentos e serviços médicos a pontos isolados do
país, coordenando e participando de pesquisas científicas e sociais, além de fazer a segurança
setorial nas diversas localidades, por ocasião das eleições.

Ainda  segundo  o  site  www.exercitobrasileiro.net, o  Exército  Brasileiro  possui  o
maior  entre  os  exércitos  latino-americanos  sendo  composto  pelas  Divisões  de  Exército,
Brigadas, Unidades de combate e de apoio ao combate. A organização do Exército se dá em
vários Grandes Comandos, de unidades e de subunidades em todo o Brasil, tendo sua força de
trabalho dividida em Armas (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações),
Quadros (Material  Bélico,  Engenheiros Militares,  Auxiliar  de Oficiais  e Complementar  de
Oficiais) e Serviços (Intendência, Saúde e Assistência Religiosa).

A hierarquia e a disciplina militar formam os pilares da Força, sendo as bases da
organização  do Exército  Brasileiro,  assim como das  Forças  Armadas e  Forças  Auxiliares
militares, no caso do Brasil a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

Dentre  as  diferentes  formas  de  se  tornar  militar  do  Exército,  duas  podem  ser
ressaltadas:  o alistamento militar  obrigatório  a todo homem brasileiro no ano em que ele
completa 18 anos de idade; e através de aprovação em processo seletivo público voluntário,
com apresentação nas escolas de formação a que prestou concurso, seja ela para formação de
Oficiais  ou  Sargentos.  Os  militares  são  escalonados  em  duas  categorias:  Oficiais
(classificados por postos) e Praças (classificados por graduações). Estas categorias comportam
diversas outras divisões, de acordo com o ingresso e a progressão militar na Força, avaliada
segundo critérios qualitativos e quantitativos.

Depois de verificadas as possíveis alterações que resultariam na melhora do antigo
sistema de avaliação pessoal do Exército (1973), foram efetuadas incessantes melhoras, em
face  da  atual  situação  da  Força,  a  alinhando  aos  novos  critérios  de  gestão  de  pessoas
utilizados pelas mais variadas empresas do setor privado e dos órgãos públicos. Em 2015,
com base  nessas  melhoras,  se  desenvolveu o Sistema de Gestão  do Desempenho (SGD),
visando  focar  nas  pessoas,  melhorando  o  desempenho  das  tarefas;  e  na  própria  Força,
subsidiando os diversos processos de recursos humanos do Exército, com os militares sendo
avaliados  por variados critérios,  tais  como, o desempenho nas suas funções,  o tratamento
pessoal com superiores, pares e subordinados e até mesmo sua conduta civil.

Mesmo com esse novo sistema, em conversas informais alguns militares relatam que
se  sentem  desmotivados  em  suas  carreiras.  A  baixa  remuneração,  comparada  a  outras
ocupações  que  exigem  a  mesma  escolaridade,  pode  ser  um  dos  responsáveis  para  esta
desmotivação,  visto  que  a  demissão  e  pedidos  de  baixa  são  em  maioria  relacionados  à
classificação em concurso público, preenchendo as vagas nas quais provavelmente receberão
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melhores salários e benefícios. Contudo, isso não se ratifica em absoluto, pois há aqueles que
solicitam demissão ou baixa do serviço militar para embolsar menores salários, todavia sem
os encargos  que  o  militarismo requer  como,  por  exemplo,  a  dedicação  exclusiva.  Válido
evidenciar  que  o  militar  fica  a  todo  o  momento  à  disposição  do  quartel  ao  qual  está
subordinado, servindo o horário de expediente apenas como referência. As horas do serviço
de escala, assim como de missões fazem parte da sua rotina, sem que este receba qualquer
valor a mais em seu holerite.

O  menor  dos  proventos  dentre  os  salários  iniciais  dos  concursos  previstos  no
Exército é o de 3º Sargento que segundo informação obtida no site do Centro de Pagamentos
do Exército (CPEx) se encontra atualmente na faixa de R$ 3.584,00 (três mil quinhentos e
oitenta e quatro reais), sendo esta remuneração recebida somente após o período de formação
de dezoito  meses  nas  Escolas  de  formação,  pois  enquanto  estão  em formação os  futuros
Sargentos recebem um salário de R$ 1.010,00 (mil e dez reais). Em comparação com o salário
mínimo hoje oferecido no país, R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), esse pode ser
considerado um valor atraente para muitos jovens. Contudo, em face de outras possibilidades,
pode-se dizer que o salário não é a maior motivação desses jovens ao se dedicarem a tal
carreira.

Por  observação  não  científica,  realizada  com  alunos  da  Escola  de  Sargentos  de
Logística do Exército, notou-se que existem outros tipos de emulações para essa escolha, tais
como, sinergia com seus superiores, pares e subordinados, o convívio baseado nos pilares do
Exército,  desenvolvendo  assim a  liderança  que  exercerão,  em combates  e  conflitos  reais,
assim como na sua vida pessoal, podendo tornar-se exemplos para seus familiares e amigos.

Entretanto, mesmo com esse quadro, já nos centros de formação existem grupos de
estudos de alunos que entram no Exército já programando sua saída, utilizando este apenas
como um meio e não um fim, pois acreditam que muito dificilmente a situação se reverterá.
Além  disso,  até  na  iniciativa  privada  a  concorrência  tem  sido  maior  que  nos  concursos
públicos  militares,  como por exemplo,  em reportagem publicada pelo jornal  O Globo em
04/04/2010 e atualizada em 01/11/2011 no caderno Boa Chance, a repórter Luciana Calaza
relata  que  essa  disputa  chega  a  tal  ponto  que,  no  ranking  dos  processos  seletivos  mais
concorridos, a relação candidato-vaga passa de duas mil pessoas, resultado acima de qualquer
concurso público realizado no país, estando no topo da lista a AmBev, seguida da Coca-Cola
e Souza Cruz.

Analisando  friamente  pode  parecer  uma informação  pouco  relevante,  contudo  se
analisarmos que antes somente os mais jovens buscavam novos desafios diferentes da vida
militar,  atualmente  pode-se  verificar  Coronéis  e  Subtenentes,  posto  e  graduação  que
significam  o  ápice  da  carreira  militar  para  Oficiais  e  Praças  respectivamente,  pedindo
demissão  ou  dispensa  do  serviço  ativo  faltando  cerca  de  cinco  anos  ou  menos  para  sua
passagem a reserva remunerada.

3 – Revisão Bibliográfica

3.1 – A motivação dos militares no ambiente organizacional

A  motivação  de  uma  pessoa  depende  do  poder  das  suas  intenções.  São  essas
intenções que o levarão a completar seus objetivos. São, por analogia, as alavancas de suas
ações.

3



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO

A remuneração salarial é um entre os diversos fatores que podem motivar qualquer
cidadão a prestar um concurso público, também se podendo citar a estabilidade no emprego,
algo que conta pontos no momento da escolha pela  carreira/concurso,  entre  outros.  Desta
forma, após ingressar na organização pública a qual o candidato logrou êxito, este passa a
fazer parte da sua força de trabalho, passando a conhecer e desempenhar os valores dessa
organização, gerando, pelo menos no início,  uma identificação mútua, tornando-se coesos,
realizando dessa maneira o melhor trabalho possível a sociedade.

No entendimento de Fleury e Fleury (2004, p. 50), a definição de uma estratégia de
recursos  humanos  para  obter-se  uma  força  de  trabalho  altamente  comprometida  com  a
organização  deve  preceder  as  demais  estratégias  organizacionais.  Ter  pessoas  fortemente
ligadas  à  organização  leva-as  a  um  engajamento,  atuando  assim  em  um  nível  além  do
profissional.

Esta  definição  se  mantém  fiel  ao  proposto  por  Chiavenato  (2003)  para  o  clima
organizacional, envolvendo uma visão mais ampla e flexível da influência ambiental sobre a
motivação, sendo a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou
experimentada pelos membros da organização, influenciando seu comportamento. Refere-se
também  ao  ambiente  interno  existente  entre  as  pessoas  que  convivem  na  organização,
relacionando-se com o grau de motivação de seus participantes. Desta maneira, quanto melhor
for o clima organizacional promovido, melhor será o desempenho da força de trabalho como
um  todo,  isso  ocorrendo  em  qualquer  empresa  pública  ou  privada,  assim  como  nas
Organizações Militares.

As  Forças  Armadas,  e  por  consequência  o  Exército,  possuem  um  modelo
organizacional que apresenta particularidades em relação a outras entidades particulares ou
públicas,  tendo sua  estrutura  pessoal  dividida  em dois  grupos,  Oficiais  e  Praças.  A vida
laborativa dos militares exige abdicação e abnegação constante, seja em atividades em família
ou lazer, muitas vezes fazendo com que o militar e sua família levem uma vida itinerante
devido à necessidade de serviço a ser prestado baseado nas suas qualificações.

De acordo com Moura (2008), a política de pessoal da Força Terrestre é o aspecto
que  relaciona,  mais  diretamente,  o  comportamento  organizacional  da  Instituição  com  a
capacitação e disposição dos quadros no cumprimento das suas missões. O valor considerado
ao indivíduo, as possibilidades de satisfação profissional, familiar e pessoal são fundamentais
para  a  criação  de  um  ambiente  propício  ao  desenvolvimento  e  aproveitamento  das
potencialidades dos militares.

3.2 – A importância da gestão de pessoas para o sucesso organizacional

Conforme Macêdo et al (2012) tem ocorrido um aumento significativo no interesse
do campo de estudos relacionados ao mundo do trabalho nos mais diversos segmentos. Assim,
as organizações, alinhadas ao novo tipo de funcionário que esperam atrair para seus cargos,
têm  se  afastado  do  modo  tradicional  de  tratar  da  legalidade  relacionada  à  incorporação,
capacitação, remuneração, férias e outros direitos dos seus funcionários, entrando até em áreas
relacionadas ao lazer tanto de seus funcionários quanto dos familiares desses. 

Segundo Ismail, Malone e Van Geest (2013), a gestão de pessoas tem sido cada vez
mais trabalhada com atenção pelas empresas, pois ter uma equipe de funcionários satisfeitos,
felizes e motivados pode trazer benefícios ao empreendedor, que terá melhores resultados.
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Aliado  a  isso,  Falcone  apud Correa  (2012)  afirma  que  a  alta  rotatividade  de
funcionários  é  inaceitável  numa  empresa,  indicando  a  insatisfação  das  pessoas  com  as
condições de trabalho. Desta forma, uma empresa que não olha para as reais necessidades de
seus funcionários pode não estar alinhada a nova era das relações  de trabalho,  resultando
assim na evasão de seu capital humano para outras organizações, podendo equivaler a um
vazamento de informações da empresa.

De  acordo  com  Machado,  Santos  e  Pinto  (2009),  administrar  uma  equipe  com
qualidade  diferencia  qualquer  organização  dos  seus  concorrentes.  Ao escolher  as  pessoas
certas para  exercer  cada  função,  o  empreendimento  torna-se  mais  eficaz  e  produtivo,
ganhando  melhorias  capazes  de  alavancar  os  negócios  positivamente.  Por  isso,  uma  boa
gestão de pessoas é indispensável para o sucesso organizacional.

Contudo, voltando às atenções para as Organizações Militares, Costa Neto (2009)
prega que existem condições que podem influenciar a evasão dos militares, tais como, pouco
tempo com familiares, as escalas de serviço, meios inadequados de trabalho, equipamentos e
materiais  com tecnologia defasada,  relacionamento interpessoal,  dedicação exclusiva e por
fim o salário. Tais fatores se assemelham ao que diz respeito às variáveis externas citadas por
Chiavenato  (2008),  podendo relacioná-las  aos  principais  motivos  de  evasão existentes  na
Força como, por exemplo, melhores benefícios e condições de trabalho em outros ambientes.

Nesse  sentido  uma  das  maiores  preocupações  da  Força  é  perder  seus  militares
experientes para o setor público, que figura como principal “rival” do Exército na captação de
força  de  trabalho  competente,  conquistando  os  militares  com  melhores  remunerações,
flexibilidade na carga horária de serviço, além de ascensão mais rápida na carreira.

Atualmente, visando reduzir a perda de capital humano o Exército oferece cursos em
parceria com empresas públicas e privadas nas diversas áreas de gestão, tais como materiais,
financeira,  gerencial,  hospitalar  e  de  recursos  humanos,  buscando além de  capacitar  seus
quadros, proporcionar aos mesmos, maneiras de melhorarem a sua rotina de trabalho com
novos os conhecimentos adquiridos.

Estamos  em  uma  era  onde  as  informações  são  instantâneas,  sendo  passadas  e
atualizadas em tempo real, gerando uma preocupação constante para os diversos órgãos, os
provocando  a  almejarem  incessantemente  formas  de  coordenar  uma  sucessão  de  dados,
visando estudá-los, sintetizando-os em ideias e atividades. Nesse sentido, a Força tem buscado
se  alinhar  a  essa  realidade,  capacitando  cada  vez  mais  os  militares,  quebrando  assim
paradigmas.  Nesta  nova  conjuntura,  o  comando  do  Exército  deverá  estar  focado  para  as
vindouras disputas.

3.3 – O reconhecimento do trabalho como forma de motivação

Alguns  trabalhadores  se  esmeram  para  fazer  tudo  da  melhor  maneira  possível,
colocando entusiasmo e compromisso pessoal, almejando serem reconhecidos no desempenho
de  suas  tarefas.  Quando  não  têm  esse  reconhecimento,  com  esses  esforços  passando
despercebidos  por  superiores,  pares  e  subordinados,  pode  ser  desenvolvida  uma
desestabilização nesses indivíduos, visto que tal mérito se apresenta, para eles, como um fator
determinante no exercício das diversas tarefas.

Davis e Newstrom (1992) sinalizam que funcionários orientados para a realização
dão valor a trabalhar com pessoas tecnicamente capazes e a receber uma avaliação detalhada
de seu  gerente  sobre  seu  comportamento  no  trabalho,  bem como existem outras  que  são
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estimuladas  por  discursos  em  que  a  tônica  seja  a  superação  de  desafios  e  a  busca  de
excelência.  Portanto,  segundo  os  autores,  um  ambiente  de  trabalho  pode  ser  separado
basicamente em dois grupos: os que precisam ser motivados, através de elogios, atitudes de
cooperação, valorizando trabalhar entre amigos para desempenharem melhor suas tarefas, e os
indivíduos que almejam o poder, criando impactos nas organizações a qual estão inseridos.

De acordo com Djours (2009), ao não contar com os benefícios do reconhecimento
de seu trabalho nem poder aceder ao sentido da relação que vive com esse trabalho, o sujeito
se confronta com seu sofrimento e só a ele. Assim, ele pode transferir esse reconhecimento do
trabalho ou a falta dele para a composição de sua personalidade, pois todos se arriscam ao
fazer algo esperando uma retribuição que não é certa de acontecer. Desta maneira, o trabalho
se insere como fator da autorrealização desse sujeito.

Ainda no que se refere a reconhecimento do trabalho realizado, Djours (2009) diz
que  o  reconhecimento  da  qualidade  do  trabalho  pelos  outros  acaba  proporcionando  a
destinação do reconhecimento do registro do fazer para o registro do ser. A passagem do
registro  do  fazer  para  o  ser  acaba  fortalecendo  a  identidade  do  trabalhador,  pois  o
reconhecimento  da  qualidade  do  trabalho  também  proporciona  ao  trabalhador  a  ideia  de
pertencimento  a  um  grupo.  Portanto,  o  reconhecimento  proporciona  ao  trabalhador  um
sentimento  de  pertencimento  que  faz  desaparecer  a  solidão  em troca  da  provação  ou do
sofrimento.

Assim, como para Archer (1997), é mais árduo uma pessoa motivar outra, a solução
encontrada seria criar um ambiente de trabalho estimulante. Nesse sentido, a tarefa da gestão
de pessoas não seria de motivar os trabalhadores, mas, sim induzir comportamentos proativos
deles,  instituindo  maior  e  melhor  cooperação  destes  com  a  organização.  Aliado  a  esse
pensamento Bergamini (1997), diz que o comportamento proativo pode ser impelido pelo uso
da  satisfação  aliada  à  necessidade,  servindo  como  norteador  do  comportamento  do
trabalhador. Bergamini (1997), alinhavado a hierarquia de necessidades de Maslow, afirma
ainda que a necessidade está diretamente inserida na maior parte dos estudos de motivação e,
desta forma, aliando-a ao reconhecimento e recompensa podem ser trazidos bons frutos ao
ambiente organizacional.

Ladeira, Sonza e Berte (2012), afirmam que no setor público, estudos envolvendo
satisfação, comprometimento e motivação vêm se destacando atualmente, devido ao foco do
setor público em práticas gerenciais adaptadas do setor privado para sua realidade, de modo
que as inovações aplicadas gerem ajustes permitindo maior eficiência e eficácia no alcance
dos resultados.

Desta forma, o Exército, adaptando-se a tais doutrinas, caso não deseje perder seu
militares capacitados para outras organizações deve se alinhar a tais conceitos, fazendo com
que cada vez menos seus integrantes tenham vontade de sair da Força, pois conforme Djours
(1987) alguns trabalhadores conseguem se manter motivados e equilibrados, enquanto outros
não, apesar de estarem submetidos ao mesmo ambiente de trabalho e às mesmas condições.

3.4 – A satisfação dos militares e a gestão de pessoas

Robbins (2005) definiu os valores, a importância e a percepção como as três chaves
de  valores  em  termos  daquilo  que  toda  pessoa  deseja  consciente  ou  inconscientemente,
alegando ainda que os valores se diferem das necessidades, pois elas são melhores entendidas
como urgências corporais fundamentais à vida, como a necessidade de respirar e se alimentar
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e em contrapartida, os valores são pretensões íntimas, presente no subconsciente de cada ser
humano.

Os  indivíduos  não  discrepam somente  por  valores  que  defendem,  mas  sim  pela
importância disposta a tais ideais, sendo essas divergências fulcrais na definição do seu nível
de contento. Robbins (2005) afirma ainda que podem ser valorizadas por alguns indivíduos
atividades que possibilitem viagens, enquanto outros se motivam com uma rotina mais calma
e sem muitas reviravoltas.

O  último  componente  proposto  pelo  autor  para  a  satisfação  no  trabalho  é  a
percepção,  alegando que o contento  laborativo  é baseado na capacidade  do indivíduo em
perceber  a  sua condição sobre seus  valores.  A percepção pode não externar  com rigor  a
realidade objetiva, assim, caso não aconteça, prioriza-se a noção que se tem da situação.

Segundo  Cruz  (2015),  no  militarismo  diante  das  ausências  de  dinâmicas
intraorganizacionais e uma constante desvalorização da inovação e renovação dos diversos
processos, os membros da organização ficam reféns dos regulamentos e normas de conduta,
pendendo a ações mais comedidas. Decorrência disso pode surgir nos indivíduos sensações de
desânimo e de reação à inovação, associados à prostração com os objetivos finais, sendo estas
algumas das peculiaridades que ocorrem em alguns quartéis da Força.

Em  reportagem  realizada  pela  Revista  Exame  (2016),  divulgou-se  que  as
organizações listadas pelos seus funcionários como as mais atraentes se assemelham no que
diz  respeito  à  gestão  dos  seus  recursos  humanos.  Segundo  a  edição,  são  locais  que  se
destacam pela sinergia apresentada e que ouvem seus funcionários, não os enxergando apenas
como custos, mas sim como joias a serem lapidadas, merecendo a devida atenção e respeito.
Portanto,  estes  funcionários,  que  fazem parte  do  capital  humano  da  organização,  quando
colocam sua criatividade em prática podem levar essa a alcançar resultados melhores que o
esperado, superando assim a concorrência.

4 – Plano de Ação

A desmotivação  é  um infortúnio  que  afeta  muitas  organizações,  assim  como  as
militares.  Através  de  pesquisa  quantitativa  realizada  com  trinta  militares  da  Escola  de
Sargentos de Logística do Exército (Es S Log), na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo tanto
o corpo docente  como discente,  alguns  fatores  motivacionais  e  de  evasão se destacaram,
sendo os de evasão relacionados com oportunidades de melhoria e inovação de acordo com a
tabela abaixo:

Fatores motivacionais Fatores de evasão OIM

Missões no exterior Escala de serviço
Propor um dia de folga, após

o serviço de 24 horas
Possibilidade de realização
de cursos e especializações

Salário em relação a outras
carreiras públicas

Palestras sobre educação
financeira

Promoções por merecimento Falta de capacitação
Incentivar execução de

cursos dentro e fora da Força
Valores militares (civismo,
patriotismo, camaradagem)

Trabalho fora da função Alocar os militares em
funções adequadamente e na

medida do possível de
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acordo com suas aptidões

Conhecer outras cidades Frustração com a carreira
Recompensar pelo trabalho

realizado
Tabela 1   – Fatores motivacionais, de evasão e oportunidades de melhoria na Es S Log  

Através do exposto na Tabela 1, talvez a melhoria salarial, assim como a chegada de
materiais novos e mais modernos, aliados a nova tecnologia nos diversos setores podem ser
boas maneiras de motivar os militares na execução de suas tarefas. Entretanto, é algo que foge
ao controle do Comando do Exército, dependendo de dotações orçamentárias descentralizadas
para tal. 

Devido a isto, outras soluções devem ser buscadas para motivar os militares, sendo
estas soluções podendo vir de melhorias no trato pessoal, estreitando os laços entre superiores
e subordinados, maiores oportunidades de capacitação, recompensas vindas da atuação dos
militares nas suas atividades, adaptando para a Força o sistema de recompensa utilizado pelas
grandes empresas do setor privado que propiciam a seus funcionários, por exemplo, viagens e
hospedagens,  acessos  a  clubes  e  academias,  desconto  em  cinema,  eventos  culturais,
restaurantes, descontos em aluguéis de carros entre outros tantos, apenas ressalvando que por
fazer parte da administração pública indireta prêmios envolvendo valores em dinheiro não
podem sem utilizados.

Lançando  mão  da  ferramenta  5W2H,  utilizada  quando  há  a  necessidade  de
implantação tanto de grandes projetos quanto de ações mais simples, tornando a tomada de
decisão mais organizada, pois são definidos os pontos chave para a implementação do que se
deseja  alcançar,  podem-se  explicitar  quais  pontos  devem  ser  atacados  em  relação  à
manutenção ou aumento da motivação dos militares.

Marshall Junior et al (2008) descrevem que a ferramenta consiste num plano de ação
para  atividades  pré-estabelecidas  que  precisem  ser  desenvolvidas  com  a  maior  clareza
possível, além de funcionar como um mapeamento dessas atividades. Os autores ressaltam
que o objetivo central da ferramenta 5W2H é responder a sete questões e organizá-las. Seu
nome tem origem nas iniciais das perguntas em inglês, como se segue: 5W - What (o que será
feito?); Why (por que será feito?); Where (onde será feito?); When (quando será feito?);
Who (por quem será feito?); 2H: How (como será feito?); How much (quanto vai custar?).

As  respostas  das  questões  estão  interligadas,  preenchendo  uma planilha,  fazendo
surgir um plano de ação detalhado, de fácil compreensão e visualização, definindo as ações
tomadas, de que maneira elas serão realizadas e quais os responsáveis pela execução de tais
atividades.

O plano de ação foi elaborado, primeiramente,  estabelecendo-se o problema ou a
ação a ser executada, a utilização da ferramenta 5W2H para nortear as ações e as conclusões
tiradas  após a  execução da ferramenta.  No caso deste  relatório,  essa ferramenta  pode ser
utilizada da seguinte forma na Es S Log:
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Plano: Aumentar a satisfação do público interno
Prioridade: Alta

5W2H

O que será feito (what)
Identificar  e  eliminar  as  influências  nocivas  à  coesão  e  a
camaradagem entre os militares

Por que (why)
Evitar disseminação de ideias que tornem o ambiente de trabalho
desagradável 

Por quem (who) Por todos os militares da Es S Log

Quando (when)

A partir do dia 05/03/2018, com prazo de: 
até 04/04/2018 – pesquisa
de 03/07 até 02/08 – análise de dados e tomada de decisão
03/08/2018 – implementação das ações

Onde (where) Nos diversos curso e seções da Escola

Como (how)
Através de pesquisas de opinião realizadas com os militares da
Escola 

Custo (how much) R$ 0,00 (utilizar material de expediente)
Tabela 2   – Ações para o aumento da satisfação do público interno  

Neste  primeiro  exemplo,  através  de  uma  pesquisa  de  opinião  realizada  com  os
integrantes  da  Escola,  foram  apurados  quais  os  pontos  positivos  e  negativos  a  serem
trabalhados, buscando a excelência tanto na execução das diversas tarefas quanto na melhora
do ambiente de trabalho.

Plano: Aprimorar o gerenciamento administrativo
Prioridade: Média

5W2H

O que será feito (what)
Capacitar e desenvolver a gestão de recursos humanos visando
retenção de capital intelectual

Por que (why)
Para  melhorar  o  desempenho  e  estimular  a  busca  pelo
conhecimento por parte dos militares da Escola

Por quem (who) Militares das diversas áreas gerenciais
Quando (when) No decorrer de 2018

Onde (where)
Ambiente  virtual  de  aula  para  implementação  no  ambiente
interno da Escola

Como (how)
Através de cursos à distância nas diversas áreas gerenciais (RH,
financeira, materiais) em parceira com outros órgãos públicos e
privados

Custo (how much) R$ 0,00
Tabela 3   – Ações para capacitação dos quadros   

Nesse segundo exemplo a capacitação da força de trabalho é o foco, visando através
de  parcerias  com o setor  público  e  privado capacitar  os  quadros  da Escola,  dando assim
subsídios para que novas e melhores soluções surjam a partir da identificação de problemas.
Assim, haverá com certeza a quebra de paradigmas, pois o engessamento das diversas ações
ainda é uma prática realizada em muitos quartéis.
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Plano: Motivar o público interno no desempenho das diversas funções
Prioridade: Alta

5W2H
O que será feito (what) Recompensar os militares com diárias em Hotéis de Trânsito

Por que (why)
Melhorar  o  desempenho  dos  militares,  buscando  uma  maior
eficiência e eficácia

Por quem (who) Chefes de Seção coordenam e avaliam os trabalhos
Quando (when) No decorrer de 2018, com gozo das premiações a partir de 2019
Onde (where) Ambiente interno da Escola

Como (how)
Estabelecer  uma competição sadia entre  os militares  visando à
melhora do desempenho

Custo (how much) De acordo com o valor da diária dos Hotéis de Trânsito
Tabela 4   – Ações visando recompensar os militares   

Um sistema de “ganha-ganha” seria formado, pois tanto a Força ganharia com uma
maior  produtividade  do  militar,  quanto  os  próprios  militares  com  recompensas  como
dispensas de expediente, hospedagens custeadas em hotéis de trânsito das Forças Armadas
espalhados  pelo  país,  descontos  em shows  ou  cortesias,  eventos  culturais  ou  até  mesmo
descontos na aquisição de veículos como os existentes para bombeiros e policiais militares no
estado do Rio de Janeiro, por exemplo.

Desta forma devem ser criadas maneiras para que seja reavivada a valorização da
Força por seus militares,  de forma que os jovens que ingressem no militarismo tanto por
concurso público, quanto por alistamento e prestação de serviço temporário, vislumbrem na
carreira  militar  os  valores  antes  prestigiados.  O  Exército  deve,  seguindo  o  exemplo  das
demais organizações públicas e privadas, engajar, selecionar e polir seus recursos humanos,
investindo tanto em desenvolvimento quanto recompensa, além de adotar processos que criem
condições para a manutenção de seus quadros na Força, deixando de perder assim seu capital
humano para outras entidades.

5 – Conclusão

As ações  desempenhadas  no  plano  de  ação  deverão  gerar  subsídios  para  que  os
problemas  identificados  anteriormente  sejam  minimizados,  pois  com  ações  que  visem  à
capacitação  e  motivação  dos  militares  um  clima  organizacional  favorável  deverá  surgir,
imperando por uma maior eficiência na sua execução. 

Aliado a isso devem ser incentivadas decisões que façam os militares se sentirem
acolhidos por suas respectivas guarnições, podendo ser gerada até uma política de recompensa
pela produtividade apresentada, conforme proposto na Tabela 3. Como exemplo de melhora
pode ser citado à dispensa do expediente no dia após o serviço de 24 horas. O fato do militar
não passar pelo constrangimento de solicitar uma dispensa do expediente ao seu superior pode
se tornar um fator motivacional, pois ele, após todo o estresse gerado após essas 24 horas,
poderá ir para sua residência descansar, deixando de cumprir desta maneira uma carga horária
de 32 horas em 48 horas possíveis. Uma ação simples que pode ser identificada através da
pesquisa de opinião como proposta na Tabela 1.
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Não é uma caminhada fácil e os resultados esperados não se apresentarão logo na
primeira  tentativa,  porém  somente  de  mostrar  o  interesse  em  identificar  e  combater  as
dificuldades, já se caracteriza um avanço na tomada de decisão.
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