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RESUMO 

 

O presente estudo versa sobre uma análise da liderança como elemento de qualificação e 

participação inovadora em uma organização militar. O objetivo geral aqui é analisar a 

liderança como elemento de qualificação e participação inovadora em uma organização 

militar. Para obter resultados neste estudo admite-se como objetivos específicos caracterizar a 

liderança no comando militar na organização em estudo (1), efetuar a Análise SWOT sobre o 

desempenho institucional da liderança em face da perspectiva de inovação por Design 

Thinking (2), e apontar as variáveis cognitivas fundamentais para o exercício de liderança 

inovadora na organização militar pesquisada (3). Para o desenvolvimento desta tarefa utiliza-

se do método analise de conteúdo sobre a liderança e procedimentos relativos ao design 

Thinking. Como procedimentos para este estudo, foram realizados levantamento 

webliográficos, apanhados em livros e artigos publicados, documentação da organização 

estudada, questionários e entrevista. No resultado se conclui que a liderança é um elemento de 

qualificação e participação inovadora, ao qual encontra-se uma ligação entre a liderança e a 

inovação em uma organização militar, ressaltando a quebra do paradigma do 

institucionalismo para a New Public Management. Ao qual por meio desta analise 

compreende-se a existência de uma nova liderança participativa dentro de uma estrutura 

hierarquizada. O estudo apresenta quadros e figuras como elementos ilustrativos para a 

resposta a expectativa proposta. A expectativa deste estudo é oferecer subsídios a 

pesquisadores sobre os efeitos dessa liderança como elemento de inovação dentro de uma 

organização militar, em face a poucas referências encontradas a respeito da abrangência do 

tema estudado. 

 

Palavras-Chaves: Liderança. Capacitação. Design Thinking. Militar. Inovação 
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1 INTRODUÇÃO 

 A corporação militar que serve de cenário deste estudo se destaca pela credito de 

confiança junto à população, conforme pesquisa IBOPE (2015) , por sete anos consecutivos. 

A sua missão histórica se assenta em pilares cuja base são a hierarquia e a disciplina operantes 

entre líderes e liderados. Inobstante, novos valores se agregam com o tempo, enquanto 

paradigmas passam a serem rompidos por força da democracia em países resgatados do 

totalitarismo, porém o caráter da liderança e suas influências sobre a materialização de 

objetivos institucionais continuam perpétuos. 

 Envolto a toda presença operacional visível a sociedade encontra-se todo um suporte 

logístico, que realiza as aquisições necessárias, o pagamento dos serviços prestados, o suporte 

administrativo. A pergunta a ser respondida aqui é: capacidade técnico profissional e 

participação podem ser considerados elementos inovadores para a liderança de uma 

organização militar? Para responder, esta pesquisa traz como objetivo geral, estudar a 

liderança como elemento de qualificação e participação inovadora em uma organização 

militar, e os objetivos específicos são caracterizar a liderança no comando militar na 

organização em estudo (1), efetuar a Análise SWOT sobre o desempenho institucional da 

liderança em face da perspectiva de inovação por Design Thinking (2), e apontar as variáveis 

cognitivas fundamentais para o exercício de liderança inovadora na organização militar 

pesquisada (3).   

 

2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

 Este estudo tem como base para fundamentação doutrinaria científica a Teoria 

Institucionalista, observando-se as características peculiares pertinentes aos regramentos 

exigidos pelas instituições militares dentro de um escopo prático da liderança. 

 

2.1 Conceitos da Teoria institucional 

Levantamento em Pereira (2012) indica que o surgimento da teoria institucional é 

uma decorrência da forma como as organizações incorporam práticas e normas predominantes 

no seu ambiente.  

Segundo este autor é possível compreender que as organizações passam a serem 

moldadas pelos modelos de gestão, comportamentos padronizados, e aderência às novas 

tendências, fazendo com que se obtenha a compreensão de padrões implícitos e à diversidade 



 

 
 

3 

interna organizacional. Neste sentido, se encontram os fatores contributivos não resultantes 

das ações humanas especificamente, mas da própria cultura em contexto político significativo. 

Portanto, a institucionalização é o processo transformador de crenças e ações, em 

regras de conduta social que, após estabelecidas pela aceitação, envolve a padronização 

comportamental alcançando as relações sociais entre os membros da instituição, de forma 

controlada, mantendo estável o ambiente. Assim, o citado autor afirma que o fator resultante 

do institucionalismo decorre do encontro das pressões miméticas, consubstanciadas pelo 

desejo da assimilação organizacional, consideradas como bem-sucedidas, ou legitimada pelos 

membros da estrutura em face dos resultados obtidos. 

Segundo Carvalho, Vieira e Silva (2012) esta teoria emerge nas ciências sociais a 

partir de disputas do monopólio da competência cientifica, alinhada a capacidade de falar e 

agir com legitimidade, sendo ainda diversificada com o passar dos anos entre velho e novo 

institucionalismo com base nas estruturas de governança.  

Segundo os autores, esta teoria possui dificuldades para o desenvolvimento de novas 

ferramentas para novos cenários, sob novas configurações de poder, mantendo-se a forma de 

priorização simbólica e imperiosa das organizações em obter legitimidade. 

 

2.2 Conceitos oriundos da Teoria New Public Management  

O termo New Public Management, tem sua origem vinculado ao movimento de 

reforma da administração governamental durante os idos de 1980 através de uma estrutura 

consoante ao preceitos da burocracia de Weber Carneiro e Menicucci (2011). Segundo estes 

autores, no Brasil este conceito também contemplado pela Constituição Federal de 88, exigiu 

da administração a adoção de concurso para os cargos públicos, resultando em uma mudança 

de paradigmas.  

Para  Martins (2015) a New Public Management surge pela insatisfação das práticas da 

administração pública, sendo uma utilização das ferramentas de gestão privada adaptadas para 

utilização na administração pública. Esta nova administração adaptava-se a uma forma de 

gestão capaz de tomadas de decisões mais céleres com atrativos de desenvolvimentos de 

práticas mais organizadas. 

Ainda observado pelo mesmo autor, a Nova Gestão Pública (New Public 

Management) tem alguns objetivos como a transparência no planejamento e ações públicas, 

criação de mecanismos para a partição cidadã, eficácia, qualidade, ética e desenvolvimento, 

aliadas a uma visão de futuro. 
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Observada como uma modernização administrativa e institucional surgida durante a 

década de 80, retratada por Matos (2015) embora por este autor não seja considerada uma 

teoria,  entende como a capacidade de abordar a reconstrução do Estado oriundo das crises e 

endividamento internacional, iniciando pela Grã-Bretanha a mudança da burocracia 

tradicionalista pelo gerencialismo do serviço público, configurando-se um modelo gerencial 

comprometido com a eficiência, efetividade e eficácia.  

2.3 Definições sobre Design Thinking 

 Considerado como uma disciplina capaz de promover o bem-estar na vida das pessoas, 

segundo Vianna et al. (2012) o uso desta ferramenta propõe a identificação do problema e a 

geração de solução. Para tanto é necessário o mapeamento entre a cultura por um estudo 

etnográfico, a experiência e os processos de vivencia possibilitando uma identificação da 

problemática e propondo uma forma de superá-las. 

 Segundo este autor, o Design Thinking propões pensar fora da caixa, ou seja, fugir do 

modelo cartesiano em busca de inovar desafiando os padrões existente no qual a solução não 

deriva da problemática, mas sim molda-se a ela. A presença do Design Thinking é levantada 

por Biscaia (2013) como um apoio ao desenvolvimento da estratégia, considerando a 

necessidade de investir em líderes de design, segundo esta autora, esta ferramenta propõe que 

a solução seja oriunda da intersecção dos aspectos centrados no humano, inovação e 

sustentabilidade, sendo o meio capaz de fortalecer as mudanças a ponto de se tornarem 

realidades. 

 Considerada por Lima e De Carvalho (2013) como uma ferramenta envolvedora de 

consumidores, designer e stakeholders na tratativa de projeção de ideias futuras vindo a serem 

implementadas para o mercado na busca de uma solução de problema. O Design Thinking é 

observado por Vianna et al. (2012), como os passos capazes de através da imersão, prototipar 

uma ideação para transformar em resultado, conforme na Figura 1 e Quadro 1 é apresentada 

sua estruturação e sua descritiva. 
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Figura 1 – A prototipação de uma ideia pelo Design Thinking 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 1 – Elementos de uma prototipação de uma ideia pelo Design Thinking 

Elemento Descritiva 

Cultura Complexo de conhecimentos, crenças, leis, regras e costumes que classificam um grupo 

social e o diferencia dos demais. 

Necessidade É uma consequência do desejo do que é indispensável, ou daquilo que possui importância, de 

modo a resultar na plenitude do indivíduo, ou satisfazer os requisitos de homeostasia, 

equilíbrio dinâmico. 

Insight Revelação cognitiva através de uma reação súbita, que podendo ter base em experiências 

anteriores, é capaz de levar á compreensão ou á identificação em face da solução a que serve. 

Imersão Fase em que se entende o problema tanto do ponto de vista da organização (cliente) quanto 

do usuário final (cliente do cliente).  

Ideação Fase geradora de ideias inovadora, com objetivo de gerar soluções dentro do contexto 

trabalhado, a partir de ideias e modelos inovadores para o desenvolvimento de projetos com 

foco na busca por soluções criativas. 

Protótipo Expressão física ou virtual com respectivas representações do estado real, e que satisfaz 

testes em diversas fases, bem como respectivas análises críticas inerente a qualidade, forma, 

significado, indicativo de aprimoramento e outras intervenções antes da sua elaboração 

definitiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.4 Conceito de inovação organizacional 

A inovação organizacional representa uma forma não tecnológica de inovar, tendo 

como base a criatividade e a liderança, sendo aplicada para a implementação de algo novo. 

Segundo Torquato, Willerding e Lapolli (2015), a organização absorve a participação de seus 

stakeholders internos para o processo de inovação da organização. Ainda observado pelos 

autores, esta inovação possui a capacidade de construir e desconstruir ligações estruturais da 

organização, muitas vezes não observados pelos gestores. Essa modificação resulta por uma 

nova combinação de recursos existentes ampliando a capacidade de inovar da organização. 

Ideação 

Imersão 

Protótipo 

Cultura 
Necessidade 

Insight 



 

 
 

6 

Para Juliani, Cavaglieri e Machado (2015) a inovação de serviço utilizada pelo Design 

Thinking possibilita um crescimento sustentável levando os empreendedores a adaptar-se as 

mudanças do mercado abrangida pelos stakeholders. 

3 METODOLOGIA 

 A expectativa desta tarefa é apresentar a por meio de um levantamento bibliográfico 

do qual a pesquisa utilizou-se do método qualitativo, por meio da técnica de pesquisa de 

questionários e entrevista para obtenção dos dados, aplicados no Corpo de Bombeiros Militar 

do estado de Rondônia, na tratativa de atingir os objetivos da pesquisa resultando na 

apresentação de um resultado sobre a possível mudança organizacional dos recursos humanos 

através dos elementos de liderança.  

3.1 Métodos e procedimentos 

 O método utilizado no presente estudo emprega uma estratégia de investigação 

segundo Creswell (2014) por meio de múltiplas fontes de dados com uma análise indutiva 

destes dados. Os procedimentos foram o levantamento de material bibliográfico, a seleção 

intencional dos integrantes de uma organização militar na função de gestão e de liderados. 

Sendo coletado dados por meio de questionário encaminhado on-line e entrevista pessoal, 

referente a capacitação, liderança participativa, observação da liderança. Resultando em um 

roteiro conforme Figura 2 e o Quadro 2 é apresentada sua síntese e sua análise crítica.  

Figura 2 – Métodos e Procedimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 2 Especificação da metodologia aplicada. 
Procedimentos Especificações 

 

1. Método 

Bibliográfico 

Levantamento Bibliográfico 

Utilizando-se o Publish or Perish, banco de 

dados das bases capes, scielo, fora 

realizado o levantamento das bibliografias. 

Leitura e escolha de elementos  

Através dos levantamentos bibliográficos 

definiu-se as teorias para preparação do 

trabalho. 

Elaboração do referencial 

teórico 

Definiu-se os conceitos de maiores 

referências para solução dos objetivos 

apresentado. 

2. Pesquisa  

Aplicação de questionário e 

entrevista 

Realizou-se entrevistas com militares em 

função de gestão nos níveis estratégico e de 

planejamento, e aplicação de questionários. 

Análise das informações 

Analisado os dados e transformados em 

informações utilizou-se para elucidação 

dos objetivos específicos. 

Obtenção dos resultados 

Seguido das análises das informações foi 

possível a obtenção dos resultados aferidos 

por meio dos objetivos específicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Incialmente desenvolveu-se um questionário na plataforma on-line disponível a todos 

os militares no período de maio a junho de 2016. O Questionário de consulta contém 20 

assertivas, sendo 6 assertivas informativas e 13 avaliativas, considerando 05 opções tabuladas 

para análise na Escala de Likert. Analisa-se apontamentos sobre como o subordinado observa 

o superior e vice-versa, para obtenção de dados relativos a liderança. 

 Para disposição do Questionário utilizou-se a plataforma on-line, disponível na 

corporação; ali, o participante, ao realizar alguma de suas atividades rotineira dentro de um 

dos sistemas da organização, foi imediatamente redirecionado para a uma página especifica 

onde, através do seu número de matricula, pode se posicionar uma única vez no Questionário. 

Observa-se que o acesso pelo número de matricula gerou receio sobre a utilização do 

Questionário de consulta participante. Então foi modificada a consulta, dando a opção de que 

o mesmo pudesse realizar seu apontamento sem a necessidade de identificação; esta 

providência motivou um maior número de respondentes. 

 O procedimento para registro dos dados adotou o armazenamento no próprio banco de 

dados da organização, através do qual era possível qualquer participante observar 

graficamente os resultados em tempo real. Ao termino do período de pesquisa a diretoria de 

informática encaminhou 100% do relatório levantado por meio de um arquivo em mídia no 

formato .xls (planilha do microsoft excel). 

 A entrevista individual utilizou-se de um protocolo de entrevista com pontos 

direcionados a participação dos gestores nas lideranças de suas frações e foram todas 

autorizadas pelo Comandante da organização militar, e teve o procedimento de 



 

 
 

8 

armazenamento dos dados gravados sob forma de áudio digital e transcritas posteriormente, 

com algumas anotações realizadas durante a entrevista. 

3.2 Grupo de Foco 

 O grupo de foco foi a totalidade dos oficias da corporação, que sobremaneira exercem 

funções de gestão administrativa ou de pessoal, e um percentual do efetivo dos militares que 

exercem as atividades operacionais e administrativas.  

 Amostra buscou atingir o universo corporação com a resposta direta ao Questionário 

on-line a todos através do acesso ao Sistema informatizado da organização, por meio do 

Sistema de Registro de Atividade da corporação pesquisada. Para os oficias que não tiveram 

acesso a este sistema, foi encaminhado o mesmo Questionário por meio de um sistema 

informatizado de protocolo eletrônico, no qual estes respondentes se posicionaram 

satisfatoriamente.  

3.3 Indicadores para análise dos dados escala de Likert e matriz SWOT 

 Desenvolvido por Rensis Likert, segundo Júnior E Da Costa (2014) propõe a 

realização de um constructo para a mensuração de questionário aplicado a escala de Likert, no 

intuito de poder compara os dados para uma análise de resultados, capaz do qual os avaliados 

responderão a um grau de concordância sobre algumas afirmativas através de uma medição.  

Para esse estudo foi utilizado as referências de escala entre: Concordo Totalmente (CT); 

Concordo Parcialmente (CP); Indiferente (I); Discordo Parcialmente (DP); Discordo 

Totalmente (DT). 

 Apontado por Costa (2011) como de fácil manuseio para realização de um resultado 

sobre o grau de concordância, denota-se a forma de mensuração com maior confiabilidade 

entre pontuações impares para se ter um ponto neutro e que não seja pequena nem tão grande 

a ponto de dificultar a seleção a qual se pretende mensurar embora quanto maior mais 

confiável. 

 A matriz SWOT segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) é utilizada para 

identificação das forças e fraquezas de uma organização, oportunidades e ameaças externa, 

inicia com um objetivo e resulta nas forças a serem mantidas, é tida como uma análise 

subjetiva.  

 Para Souza e Ricci (2013) a Analise SWOT é utilizada como ferramenta de gestão 

empresarial, sendo eficaz na identificação de elementos e informações do funcionamento da 
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organização e sua adaptações servido de ótima referência de geração de vantagem 

competitiva. 

4 ESTUDO SOBRE LIDERANÇA COMO ELEMENTO DE QUALIFICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO INOVADORA  

 A organização militar tratada neste estudo tem aproximadamente dezessete anos de 

fundação, e se destaca nos parâmetros estatísticos da plataforma governamental pela forma 

inovadora de gestão dos seus participantes. Tem como visão atingir a excelência da prestação 

de seus serviços a sociedade, acompanhando o desenvolvimento tecnológico modificando sua 

doutrina e qualificando seus recursos humanos contribuindo para o desenvolvimento da 

sociedade rondoniense, com missão de salvaguardar bens e vidas e seus valores se consolidam 

no patriotismo, dever, lealdade, probidade, coragem e aprimoramento. 

 Diversas ideias inovadoras que se emergem do âmbito administrativo possibilitam 

avanço nas tecnologias operacionais da corporação e nos padrões de serviços públicos 

ofertados à sociedade. Inobstante, a hierarquia e a disciplina seguem como em toda 

organização militar. Neste ambiente foram submetidas 20  assertivas estruturadas a partir do 

foco teórico contido neste documento, de modo a se obter a percepção dos respondentes sobre 

aspectos fundamentais relacionados a liderança; categorizou-se o subordinado e o seu 

comando, e o Quadro 3 é apresentada as perguntas do questionário aplicado, do qual a Figura 

3 é sintetizada as respostas que resume o desempenho dos respondentes nesta consulta in situ.  
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Quadro 3 – Descrição das perguntas 
Elemento Descritiva 

P1  Faixa etária do/a consultado/a 

P2 Sexo do/a consultado/a 

P3 Grau de escolaridade do/a consultado/a 

P4 Tempo em trabalha em algum dos Órgãos de Segurança Pública 

P5 Cargo dentro da corporação 

P6 Exerce Função de Gestão, Chefia ou Direção 

P7 Sou apto para a função que exerço. 

P8 Me sinto integrante importante na organização. 

P9 Exerço função por conhecimento técnico ou vaga especifica, comprovada por currículo 

profissional 

P10 A função que exerço exige conhecimentos técnicos específicos 

P11 Possuo conhecimento técnico especifico para função que exerço 

P12 Em minha percepção, meu superior hierárquico direto é apto para função exercida. 

P13 Meu superior hierárquico percebe minhas necessidades e aspirações dentro da 

organização. 

P14 Tenho meu superior como exemplo a ser seguido na organização. 

P15 Em minha percepção, meus subordinados hierárquicos estão apto para função exercida. 

P16 Meu superior se preocupa com minhas opiniões e bem-estar dentro da organização. 

P17 Em minha percepção, existe necessidade de novos treinamentos de capacitação para as 

funções desempenhadas. 

P18 Meu cargo/função é por indicação 

P19 Dou opiniões que são discutidas em reuniões de planejamento. 

P20 Participo de reuniões que discutem os métodos e procedimentos executados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 3 – Respostas sobre capacitação e liderança do Questionário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A resultante do questionário aplicado assevera que 76% dos questionados em sua 

maioria com faixa etária de 26 á 39 anos, do sexo masculino possuidores do ensino médio 

completo com tempo de serviço acima de 5 anos consideram-se aptos a exercer a função de 

bombeiro militar.  Dentre os respondentes, 21% corresponde a oficias e 79% são praças 

(militares que desempenham funções atividades administrativas e operacionais sem caráter de 

gestão). A aplicação do questionário possibilitou traçar um diagnóstico do qual os resultados 

apontam para um pleito de concordância com os itens formulados observando a natureza da 

qualificação do oficial para a função desempenhada. 

 4.1 Caracterização da liderança no comando militar na organização em estudo  

p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20

Concordo Totalmente 63 73 40 75 38 60 39 40 34 42 96 14 33 34

Concordo Parcialmente 42 27 32 28 59 35 44 34 52 33 12 17 35 32

Indiferente 3 9 20 6 6 6 9 14 11 12 4 17 24 21

Discordo Parcialmente 2 2 6 2 6 7 14 10 12 14 0 7 9 7

Discordo Totalmente 2 1 14 1 3 4 6 14 3 11 0 57 11 18
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 A Teoria Institucional versus New Public Management apresenta fatores intrínsecos na 

administração militar, pilares como a hierarquia são fontes de liderança que passam a ser 

moldados como novos elementos de liderança, conforme Quadro 4 é apresentada explicativa 

sobre essa comparação na organização estudada por este trabalho. 

Quadro 4– Liderança: Fundamentação teórica 

Fundamento teórico Preceito doutrinário Prática da Empresa 

Teoria da Institucional 

Carvalho, Vieira e Silva 

(2012); Pereira 2012. 

Exercício da Liderança por meio do 

cargo que ocupa 
Funções ocupadas com base na 

hierarquia militar. 

Teoria New Public 

Management 

Carneiro e Menicucci 

(2011); Martins (2015) 

Capacidade de gerar sentido para a 

coletividade, motivando pessoas a 

agirem em beneficio comum. 

Funções por capacitação 

técnico profissional 

Design Thiking 

Lima e De Carvalho 

(2013); Vianna et al. 

(2012); Biscaia (2013). 

Desenvolvimento de competências 

criativas, como imaginação ideação e 

prototipação 

Funções por qualificação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A própria teoria institucionalista, segundo Pereira (2012) versa sobre a organização 

por meio de normas e regramentos, e empiricamente na hierarquia militar é um dos preceitos 

que mantem a instituição integra, embora o passar dos anos tenha mostrado uma necessidade 

de mudança, fatores externos passam a satisfazer as necessidades primárias das instituições 

militares, tornando-se assim elementos transformadores nessas organizações. 

 A inovação na liderança, vem sendo observado como a implementação de uma nova 

ou significativamente melhorada solução com objetivo de reforçar a posição competitiva, 

elevar o desempenho ou conhecimento; desta forma é possível entrelaçar a inovação com a 

participação da liderança, demonstrada em coordenar trabalhos que envolvam a necessidade 

de aprimoramentos e a capacidade de tomada de decisão por meio práticos, produtivos e não 

pensados antes. 

 A análise dos dados referente aos oficiais corresponde a liderança dada face ao Posto 

(função exercida dentro da hierarquia militar) que possui na organização. Segundo 

levantamento, essa função é decorrência da promoção funcional da carreira, que 

respectivamente atribui-se cargos de gestão à medida que se cresce na escala hierárquica. 

 Sob aspectos apontados no questionário pode-se observar a relação em que 92% 

concordam totalmente ou parcialmente com que é parâmetro o conhecimento técnico para a 

função exercida, assim como 64% exerce sua função com qualificação comprovada, sendo 

desta mostra 32% dos respondentes exercendo função de gestão. 
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 Embora a analise corrobore com a compreensão de que a qualificação seja necessária, 

e um percentual significativo compreenda que possui esta qualificação, 96% dos respondentes 

afirmam a necessidade de novos treinamentos para as funções desempenhadas. Esse reflexo 

foi respondido por um oficial entrevistado na função de comando, ao qual afirma, que embora 

sua tropa tenha formação obrigatória e cursos específicos para ascendência na carreira, novas 

tecnologias e técnicas são incorporadas a cada ano e por isso a necessidade de estarem sempre 

se aprimorando. Da mesma forma, os subordinados avaliam seus líderes na questão de 

capacidade técnica apontando em 76% concordam totalmente ou parcialmente que seus 

superiores se encontram em posição de gestão por capacidade técnica. Observe-se que, no 

caso especifico é importante fazer esta distinção, pois na estrutura militar as funções de gestão 

são atinentes ao posto do militar em vagas prevista para função privativa, com base na 

hierarquia. Por exemplo para função de comandante geral a Lei especifica que deva ser o 

militar do último posto.  

 No entanto por excepcionalidade, muitos oficias assumem funções prevista para 

oficiais com especializações especificas para comando, do qual os mesmos não a possuem 

ainda, a exemplo da função de comandante de quartel, porém por uma deficiência no quadro 

de pessoal, atualmente encontra-se em exercício oficiais subalternos e intermediários sem o 

devido curso. 

 Avalia-se também a participação nas tomadas de decisão corporativa, do qual 58% 

avaliam concordar total ou parcialmente com a participação nas reuniões a respeito de 

métodos e procedimento da corporação, combinado com a avalição de 67% ao qual informar 

terem seus anseios observados por seus superiores. 

 Para esta análise compreende-se conforme Figura 4 ao qual se encontra a síntese desta 

relação de qualificação e liderança, em que a média dos respondentes afirmam que seus 

líderes possuem qualificações por meio da competência e qualificação profissional, sendo 

57% destes discordarem que estas funções são exercidas por indicação. 
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Figura 4 –Capacitação profissional dos respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Segundo relata um oficial do alto comando, a corporação tem-se mostrado inovadora 

ao colocar em cargos e funções profissionais com qualificações essenciais para o desempenho 

especifico de uma atividade administrativa, isto tem gerado vantagem competitiva na tomada 

de processos de decisões. Afirma o entrevistado que é necessário cursos de especialização 

para algumas funções mais especificas como na área financeira e jurídica da corporação.  

 4.2. Análise SWOT sobre o desempenho institucional da liderança em face da 

inovação por Design Thinking 

 A matriz SWOT como apresentada por Souza e Ricci (2013), pode-se identificar 

pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças adjacentes da liderança da organização 

militar. O Quadro 5 e Figura 5 onde esta relacionada uma síntese dos resultados encontrados 

pelo questionário aplicado. 

 

Quadro 5– Matriz SWOT 

Fundamento 

Teórico 
Preceito doutrinário 

Força Analise dos pontos fortes, vantagens, diferencial. 

Fraqueza Analise do que pode ser melhorado, evitado, ou que deve ser de conhecimento da organização 

Oportunidade Analise de crescimento da organização, utilização de novas tecnologias, nova área de atuação. 

Ameaça Análise de obstáculos, mudanças de tecnologia, financeiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014); Souza e Ricci (2013).  
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Figura 5 – Avaliação SWOT da organização estudada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Características inovadoras são encontradas nas organizações militares, como técnicas 

de coaching, resultando em encontros para tratar sobre liderança. A adoção participativa em 

ouvir os subordinados gerou características positivas quanto a implantação de novos métodos 

de trabalho dentro das organizações, surgindo ideias aplicáveis oriundas dos militares de 

menores hierarquias e adotadas pelos gestores. Como a modificação da escala de serviço, 

especialização de serviços, implantação de cursos.  

 A análise do questionário apresenta informações sobre a participação dos liderados nas 

reuniões de planejamento, consoante a preocupação dos superiores com o bem-estar e as 

aspirações de para com seus subordinados. Na Figura 6, é representada a média dessas 

características analisadas. 

 

Figura 6 – Analise da Liderança sobre os liderados 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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de equipamentos e direcionamentos de recursos. Características novas adotadas pelo comando 

segundo oficiais entrevistados. 

 Segundo Juliani, Cavaglieri e Machado (2015), essa característica é uma das formas de 

desenvolver ideias criativas, passando a coexistir a presença do Design Thinking dentro da 

organização, conforme modelo na Figura 7 e no Quadro 6, é representado e sua descritiva. 

Figura 7 – Modelo de implementação de Design Thinking em uma organização 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 6–  Descritiva dos Elementos para implementação de Design Thinking em uma 

organização 

Elemento Descritiva 

Problema / 

Necessidade 

Serviço, ato administrativo ou objeto que se tenha a necessidade de solução ou 

mudança de como se realiza 

Meta É a proposta de um objetivo qualificado a ser realizado dentro de um período 

estipulado e com delimitação de resultado. Tendo como características foco, 

disciplina e resultados. 

Ideias Representação de um pensamento cognitivo, representado por observações lógica, 

ontológica, transcendental ou psicológica. Utilizada para formação de conceito 

para representação mental de algo concreto ou abstrato. 

Criatividade Talento para criar, de provocar a invenção ou a inovação; consiste em encontrar 

idealizadores para a execução prática de um diferencial  significativo em face do 

habitual. 

Inovação  Exploração com sucesso de uma nova ideia, produto, processo, negócio ou 

organização; requer a existência de impacto significativo capaz de trazer 

vantagem competitiva e resultado mensurável. 

Processamento 

das Metas 

Formulada através de forma específica, mensurável e atingível, composta de um 

acompanhamento e revisão com verificação se pode melhorar e centrada a não 

desviar do objetivo em busca do resultado final. 

Design 

Thinking 

Promoção do bem-estar na vida das pessoas, que envolve inovação através da 

criatividade do designer por meio do pensamento abdutivo, através da imersão, 

ideação, prototipação e desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Segundo oficias do comando da corporação, a participação de seus oficiais em 

gerarem ideias para a melhoria da corporação tem sido um dos pilares de inovação dentro da 

organização, para o Coronel Rodrigues a mudança de uma organização é fortemente 

alcançada quando se possuem visões novas com foco direcionado para melhoria da qualidade 

do serviço prestado, seja com cursos de capacitação, seja como modificação na rotina e 

procedimentos utilizado pela instituição. 

 Para estes oficiais entrevistados, a gestão administrativa é fortemente amparada pelo 

suporte logístico e financeiro que nos últimos anos inovou na forma de realização de sua 

autonomia financeira capacitando seus recursos humanos especificamente para realização de 

atividades antes vinculadas a outras secretarias. Um dos comandantes de unidades, relata que 

reuniões periódica com sua tropa no intuito de ouvir como seus subordinados observa-se os 

problemas de sua unidade militar, porém demonstrando-se uma ferramenta pouco plausível 

pois muitos ainda pensam na individualidade, embora haja a possibilidade de identificar novas 

soluções propostas por seus subordinados, segundo o capitão, bons frutos surgiram dessa 
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comunicação como a implantação de equipamentos de proteção individual para uma atividade 

especifica, melhorias da escala de serviço. 

 4.3 Apontamento das variáveis cognitivas fundamentais para liderança inovadora 

na organização militar pesquisada 

A liderança para  Costa et al. (2011) é a maior força para o aproveitamento de um 

talento humano, para estes autores observar claramente a função de liderança para se refletir 

como um bom líder. No Quadro 7 é apresentada bases de variáveis cognitivas para a liderança 

estuda. 

Quadro 7 – Elementos Cognitivos da Liderança 

Fundamento teórico Preceito doutrinário Prática da Empresa 

Conhecimento 

Carneiro e Menicucci (2011). 

Habilidade do indivíduo para 

realização de uma tarefa 

Qualificação técnica, 

conhecimento, aprendizagem 

Criatividade 

Lima e De Carvalho (2013); Vianna 

et al. (2012); Biscaia (2013) 

Ato de criar, produzir ou provocar 

invenção 

Estimulo de produção de ideias 

para transformação em realidade  

Inovação  

Lima e De Carvalho (2013); Vianna 

et al. (2012); Biscaia (2013) 

Ato de inovar, trazer algo inédito 

novo ou atualizado 

Quebra de paradigmas integrando 

novos serviços e gerencias por 

competências. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Os citados autores afirmam que formar um líder é necessário um processo dinâmico 

que necessita abrir a mente para a imaginação, disciplinando-se, sendo desta forma capaz de 

desenvolver em seus stakeholders internos a capacidade colaborativa.  

 Este diagnóstico é justificado devido a formação primaria de condição básica após 

aprovação em concurso que exige a passagem por uma formação de bombeiro militar. Neste 

parâmetro os questionados confirmam que exercem suas atividades pelo conhecimento 

técnico adquirido na formação e especialização de cursos ofertados pela corporação, segundo 

o próprio comando existe uma prática que assevera essa necessidade para especialização em 

atividades especiais que surgem após a formação básica como a atividade de Mergulhador 

Autônomo de Resgate, Socorrista de Moto-Resgate e Pilotos de aeronave. 

 Segundo dados levantados nem todos oficiais possuem os cursos necessários para 

gestão, sendo exercido esta função por necessidade administrativa. Algumas funções 

privativas para oficiais superiores são ocupadas por oficiais intermediários por qualificação 

técnico profissional, como no caso de áreas de contabilidade e logística. 

  

5. CONCLUSÃO 
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 Efetivado pelo estudo chega-se a uma resposta de que a nova gestão pública dentro de 

uma organização militar possui características notórias referente a idade da liderança, do qual 

segundo os resultados absorvem domínio de gestão sobre seus liderados.  

 A confiança na qualificação técnica de seus superiores também resulta em analise 

conclusiva segundo a amostra de que existe além da preocupação com a qualificação, mas sim 

com o bem-estar da tropa exercendo uma liderança participativa.  

 A inovação no caso em tela observa-se diretamente aos serviços internos da 

organização, possibilitando o estudo das ideias e a prototipação para pratica quando viável e 

dentro dos parâmetros possíveis numa organização militar. Desta forma o trabalho 

apresentado qualifica a inovação nas organizações militares pela transição da teoria 

institucionalizada pela New Public Management, pelo qual observa-se preceitos claros do 

Design Thinking envolvendo estas transformações e exercendo uma quebra de paradigmas. 
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