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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi aprofundar a compreensão do modelo de coordenação 

informal no Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro - BOPE/RJ, uma unidade policial de operações especiais. Numa primeira etapa, 

conduzimos uma análise bibliográfica e documental sobre a confiança e seus antecedentes, 

tomando como base estudos anteriores realizados nesta unidade. Posteriormente, realizamos 

uma análise quantitativa, utilizando um banco de dados existente, fruto de esforços de 

pesquisa anteriores quando foi aplicado um questionário para os policiais desta unidade. Ao 

final de nossas análises, confirmamos a existência de uma relação direta e negativa entre 

distância de poder e confiança profissional no líder, ou seja, quanto maior a distância de 

poder, menor é a confiança profissional no líder. Comprovamos também que, quanto maior a 

percepção de acessibilidade, confiabilidade e transparência da informação compartilhada com 

os membros de uma equipe, maior é a confiança pessoal no líder. Além disso, quanto maior a 

percepção de compartilhamento e delegação de autoridade no processo de decisão do 

BOPE/RJ maior a confiança pessoal no líder. 

Palavras-chaves: Coordenação informal, confiança, liderança, antecedentes da confiança.  
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ABSTRACT 

 

The objective was to deepen the understanding of informal coordination model the 

Special Police Operations Battalion of the Military Police of Rio de Janeiro State - BOPE/RJ, 

a police special operations unit. As a first step, we conducted a bibliographical and 

documentary analysis of the trust and its antecedents, based on previous studies in this unit. 

Subsequently, we conducted a quantitative analysis using an existing database, the result of 

previous research efforts when a questionnaire was applied to officers of this unit. At the end 

of our analysis, we confirm the existence of a direct and negative relationship between power 

distance and professional confidence in the leader, that is, the higher the power distance, the 

lower the professional confidence in the leader. Also proved that the greater the perception of 

accessibility, reliability and transparency of information shared with members of a team, the 

greater the personal trust in the leader. In addition, the greater the sense of sharing and 

delegation of authority in the decision process of BOPE/RJ largest personal trust in the leader. 

Keywords: informal coordination, trust, leadership, trust antecedents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as questões relacionadas ao governo das sociedades civis, o emprego da força 

policial, civil ou militar, representa um tema relevante para a manutenção da ordem e 

coordenação social. Egon Bittner (2003, p.138) define a atividade policial como um 

“mecanismo para a distribuição da força coercitiva não negociável empregada de acordo com 

os preceitos de uma compreensão intuitiva das exigências da situação”. A definição de Bittner 

traz a ideia de que, o fim a que se destina a aplicação da força policial pode se alterar de 

acordo com as demandas situacionais da sociedade. O mesmo autor observa o caráter quase 

militar da organização policial, evidenciado por um espírito de solidariedade fraternal, 

estimulado pela natureza de risco da atividade. Assim, o autor reconhece que a coordenação 

de equipes policiais em geral está baseada em um forte significado de pertencimento ao 

grupo, pactuado por laços de lealdade pessoal. Neste sentido, Reiner (2000) observa que a 

característica central da cultura policial é o sentido de missão. O autor afirma que a atividade 

policial não é percebida pelos policiais simplesmente como um trabalho, mas como um meio 

de vida com propósito útil e nobre.  

Uma subdivisão das organizações policiais são as equipes especializadas, que aqui 

denominamos de Forças de Operações Especiais (FOE), uma tradução do termo Special 

Operations Forces (SOF) originalmente empregado nos Estados Unidos. Segundo Decéné 

(2009), durante a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiram as unidades de operações 

especiais, com o objetivo de utilizar recursos de maneira cirúrgica para alcançar resultados 

melhores do que aqueles que seriam possíveis quando desempenhados pelas forças 

convencionais. A dinâmica operacional consiste na utilização de equipes mais independentes, 

com reduzido número de pessoas, que utilizam recursos especiais como informação, 

tecnologia e treinamentos específicos para conseguirem resultados superiores. Esse aspecto é 

primordial para o crescimento da efetividade em ações com características de guerrilha 

urbana. Essas equipes podem ser entendidas como possibilidades eficientes perante o 

crescimento da complexidade e da incerteza dos combates urbanos e do risco para civis, em 

que se torna ineficaz o controle centralizado (SPULAK, 2007; ZANINI et al., 2013). A 

formação e a sua coordenação são os fatores mais relevantes que distinguem as equipes de 

operações especiais das equipes convencionais. Estudos anteriores e mais recentes (DECÉNÉ, 

2009; KELLET, 1987; OETTING, 1988; RODRIGUES-GOULART, 2007; SPULAK, 2007; 
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STORANI, 2006; ZANINI et al., 2013) evidenciam que, dentre os principais elementos que 

caracterizam essas equipes, destaca-se forte coesão interna, organização em pequenos grupos, 

devoção a uma causa comum e a relevância do fator liderança. Segundo Borman et al. (1985) 

a liderança possui um papel muito importante para a coordenação destas equipes, e sua 

eficácia depende, em grande parte, do respeito e da predisposição a seguir as ordens dos 

líderes, bem como do comprometimento dos subordinados com a missão e os objetivos de sua 

unidade. 

Equipes de forças especiais podem ser compreendidas como exemplos do exercício da 

flexibilidade das estruturas hierárquicas tradicionais (ZANINI, 2014). Uma vez que as 

burocracias policiais tradicionais já não conseguiam lidar eficazmente com os desafios e 

ameaças impostos pelo contexto, buscou-se com o tempo a coordenação por meio de 

estruturas mais flexíveis e especializadas. Portanto, essas equipes podem ser compreendidas 

como formas alternativas para o emprego de recursos frente ao aumento da complexidade e da 

incerteza. Quando comparadas às equipes das forças convencionais, em geral essas equipes 

são formadas por grupos bem menores de indivíduos treinados, equipados e organizados para 

lidar com o emprego da força em situações específicas no âmbito civil ou militar. Segundo 

Spulak (2007), as principais tarefas que essas equipes estão encarregadas (apesar de não se 

limitarem somente a elas) são: enfrentamentos diretos, reconhecimentos especiais, defesa 

interna, operações civis específicas, resgate de reféns, operação de armas e equipamentos não 

convencionais, combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas, operações psicológicas, 

operações de informações e combate em locais de alto risco. 

Neste contexto de operações especiais, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ), nos anos 70, tinha a necessidade de especializar policiais militares para o 

cumprimento de missões num cenário de crescente violência urbana. Era preciso formar 

policiais para ações de combate em situações operacionais de alto risco e incerteza. Para 

tanto, um grupo de oficiais e praças da PMERJ foi lotado em unidades especiais das Forças 

Armadas brasileiras e estrangeiras, com objetivo de realizar cursos específicos em operações 

especiais, tais como paraquedismo militar, comandos e operações contraguerrilha. Desta 

forma, uma pequena e combativa unidade de Operações Especiais (UOE) da PMERJ foi 

adquirindo competências específicas para o desenvolvimento de uma doutrina operacional 

própria. Ao longo dos seus 37 anos de história, o Batalhão de Operações Policiais Especiais 

(BOPE/RJ) passou a ser reconhecido não somente por outras instituições semelhantes no 
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Brasil, mas também por outras unidades de Operações Especiais em todo o mundo, que 

passaram a distinguir a unidade pelas qualidades específicas com que atuava em seu ambiente 

(ZANINI et al. 2013). Esse reconhecimento se deve especialmente ao desenvolvimento de 

técnicas de progressão e combate em favelas com enfrentamento de conflitos com 

características de guerrilha urbana. Seus cursos de formação passaram a ser frequentados por 

policiais civis e militares de diversas forças estaduais e federais, e de outras UOE de outros 

países. Pelo seu reconhecimento, é frequente a visita de membros das diversas UOE de todo o 

mundo.  

Uma característica distinta das unidades de operações especiais encontra-se em seu 

modelo de coordenação informal (ZANINI et al. 2013). O que chamamos aqui de ‘elementos 

de coordenação informal’ são soluções tácitas para a integração interna, desenvolvidas pelo 

grupo, críticas para a aceitação do alto risco das atividades e o sucesso na realização das 

tarefas em situações extremas, sendo que seus membros possuem uma compreensão parcial.  

Neste sentido, o presente trabalho representa um esforço para melhor compreender 

esses mecanismos de coordenação informal que afetam o modus operandi de uma 

organização que opera em cenários envolvendo alta complexidade e incerteza na realização 

das tarefas. Tal modelo é reconhecido na literatura em administração como Critical Action 

Organizations (CAO).  De acordo com Hannah et al. (2009), as organizações nesta categoria 

se caracterizam pelo engajamento em eventos extremos com alto potencial de consequências 

críticas de grande magnitude (exemplo, combate), envolvendo o risco de vida de ambos 

membros e não-membros.  

Algumas competências organizacionais específicas são apresentadas como essenciais 

para sustentar este modelo: liderança, confiança entre membros, baixa distância de poder, 

compartilhamento e delegação de autoridade, preocupação com a equipe e qualidade na 

comunicação interna. 

O modelo de coordenação informal do BOPE e suas competências foram estudadas 

em trabalhos científicos anteriores. Em Zanini et. al. (2013), os autores observaram o papel 

central das relações de confiança e da liderança como fatores críticos para gerar coordenação 

informal nesta unidade. Em Pinheiro Neto (2013), por meio de uma análise qualitativa, o 

autor identifica a redução da distância de poder como fator crítico de sucesso para o 

desempenho das equipes desta unidade, elevando a confiança do subordinado no líder e 

conferindo legitimidade ao exercício da líderança. Em Zanini et. al (2015), os autores 
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analisam a influência do estilo de liderança na relação entre a confiança no líder e o 

comprometimento dos subordinados. 

Em Zanini et al (2013), os autores observaram que a predisposição do policial 

combatente e se engajar em situações críticas esta intrinsecamente relacionada a confiança no 

colega de trabalho e no líder. Com isto, os autores desenvolveram um modelo teórico de 

coordenação informal onde a confiança no líder assume um papel central (ver Figura 01). 

Figura 01: Modelo de Pesquisa 

 

 

Fonte: Zanini et al. (2013) 

 

O modelo apresentado por Zanini et al. (2013) confirmando que os indicadores de 

confiança e o estilo mais consultivo de liderança estão positivamente relacionado a confiança 

pessoal e profissional no líder. O mesmo estudo identificou que a confiança profissional no 

líder esta positivamente relacionada ao comprometimento afetivo e normativo.     

Em Pinheiro Neto (2013), o autor busca identificar as competências essenciais do 

BOPE, e afirma: “Os subordinados enxergam-se capazes e com poder suficiente para 

transformar a si mesmo e a realidade ao seu redor. Estão inseridos num contexto de alta 

confiança e baixo distanciamento de poder [...]” (PINHEIRO NETO, 2013, pg. 65). Em sua 

análise, Pinheiro Neto (2013) observa que o baixo nível de distância de poder nas relações 

hierárquicas entre os membros da unidade representa uma das competências organizacionais 

que sustenta a excelência operacional da unidade, fortalecendo as relações de confiança na 

relação entre líderes e liderados e entre pares hierarquicamente iguais. Segundo Pinheiro Neto 

(2013), a baixa distância de poder existente no BOPE contribui positivamente para o aumento 

da confiança do subordinado no líder e entre pares. Sua pesquisa foi baseada em uma análise 
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exclusivamente qualitativa por meio de entrevistas em profundidade com membros da 

unidade.  

Baseado nestes estudos anteriores, que identificam a centralidade da confiança para a 

coordenação informal nesta unidade, o presente trabalho é o resultado de esforços buscando 

melhor compreender a relação entre esses elementos no BOPE/RJ. Buscamos analisar 

quantitativamente os efeitos a distância de poder e dos antecedentes da confiança no líder, 

para aprimorar a análise geral desses elementos de coordenação informal. Neste sentido, 

apresentamos a seguinte pergunta de investigação: Quais os fatores críticos que afetam a 

confiança no líder nas equipes operacionais do BOPE/RJ? 

Tomando como base estes estudos anteriores (ZANINI ET AL., 2013, PINHEIRO 

NETO, 2013) e ZANINI ET AL., 2015), mencionados acima, neste trabalho buscamos 

aprofundar a compreensão do modelo de coordenação informal do BOPE/RJ. Apesar desses 

estudos terem identificado esses fatores, os mesmos não aprofundaram a análise da relação 

causal encontrada entre os elementos antecedentes da confiança e a sua influencia na 

confiança no líder pelos subordinados. Assim, utilizamos o mesmo banco de dados utilizado 

por Zanini et al. (2013). Neste trabalho realizamos uma análise separada dos antecedentes da 

confiança, e não em conjunto como foi feito na pesquisa anterior. Buscamos igualmente 

analisar, por meio de métodos quantitativos, os efeitos a distância de poder, tomando como 

base as observações e conclusões do estudo de Pinheiro Neto (2013). As questões que 

avaliam a distância de poder, já constavam no mesmo questionário utilizado por Zanini et al. 

(2013), e foram originalmente utilizados por Hofstede (1991). 

 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 - DISTÂNCIA DE PODER 

Um dos estudos mais relevantes sobre cultura comparada no mundo corporativo foi 

realizado pelo antropólogo Geetz Hofstede, onde foi pesquisada a percepção de distância de 

poder (IDP – índice de distância de poder) na dimensão da cultura dentre diversos países. 

Nesta pesquisa o Brasil pode ser considerado relativamente um país com grande IDP. 
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Distância de poder é uma das dimensões de cultura nacional identificada nas pesquisas 

realizadas por Hofstede (1991) com funcionários de subsidiárias da IBM em cinquenta países. 

Essa dimensão reflete, de forma comparativa, como indivíduos menos poderosos de cada país 

esperam e aceitam que o poder seja distribuído desigualmente (HOFSTEDE; MINKOV, 

1991, p.61). Quanto maior o índice de distância de poder de um país, mais confortável está a 

sociedade daquele país com o fato de que algumas pessoas têm imenso poder ao passo que 

outras não tem poder algum. Os países com maiores índices de distância de poder são a 

Malásia, a Eslováquia, a Guatemala e o Panamá. Os que têm os menores índices são Áustria, 

Israel, Dinamarca e Nova Zelândia (HOFSTEDE; MINKOV, 1991, p.57). 

Em países de alta distância de poder espera-se que as crianças sejam obedientes aos 

pais. A independência no comportamento é desestimulada. Respeito pelo mais velho é 

considerado uma virtude básica. Em países com baixa distância de poder, as crianças são 

tratadas pelos adultos quase como iguais. O objetivo dos pais é que a criança se torne 

independente assim que possível (HOFSTEDE; MINKOV, 1991, p.57). Nos países com baixa 

distância de poder os alunos se sentem confortáveis em questionar os professores, que os 

tratam como iguais. Nos países com alta distância de poder os professores são seres 

superiores que transmitem informações que não devem ser questionadas (HOFSTEDE; 

MINKOV, 1991, p.69). 

No ambiente de trabalho de países com baixa distância de poder a hierarquia é vista 

apenas como um arranjo temporário estabelecido por conveniência. Os empregados esperam 

um estilo consultivo do seu chefe, e a diferença entre os salários da base e do topo é 

relativamente pequena. Os subordinados esperam ser consultados sempre para todas as 

decisões que afetam seu trabalho, no final eles aceitam que a decisão será do seu líder. Em 

países com alta distância de poder a diferença de hierarquia é vista como um fato existencial, 

e os empregados esperam um chefe autoritário e paternalista (HOFSTEDE; MINKOV, 1991, 

p.74). 

Storani (2006) mostra como o rigoroso processo seletivo no BOPE/RJ opera como um 

rito de passagem para o policial comum ingressar numa unidade de elite. Segundo Pinheiro 

Neto (2013), este rito de passagem do policial representa uma transição para uma nova etapa 

de sua vida, como membro de um grupo que opera em ambientes de alto risco e incerteza.  O 

autor comenta que, a exposição constante ao risco da vida durante as operações estabelece 

uma relação mais estreita entre os policiais, mesmo entre aqueles de diferentes níveis 



 

 

19 

 

hierárquicos, criando um modelo de liderança mais compartilhado e consensual, promovendo 

assim a redução da distância de poder e gerando um sentimento de maior igualdade aos que 

pertencem a este grupo. Esse mesmo efeito faz com que a confiança recíproca aumente, tanto 

dos subordinados em seu líder imediato, que acompanha as operações, como entre pares 

hierarquicamente iguais. 

 

 

2.2 - CONFIANÇA 

Na literatura de estudos organizacionais, diversos autores têm apresentado explicações 

diferentes sobre os processos através dos quais a confiança afeta os resultados do trabalho, 

bem como sua natureza. A perspectiva teórica de confiança na liderança com base na relação 

líder-liderado (ou como o liderado compreende a natureza da relação) é descrita 

operacionalmente de acordo com um processo de troca social (KONOVSKY & PUGH, 1994; 

WHITENER, BRODT, KORSGAARD & WERNER, 1998). Os liderados percebem a relação 

com o seu líder para além de um contrato formal, de tal forma que ambas as partes 

relacionam-se na base da confiança, boa vontade e na percepção de obrigações mútuas 

(BLAU, 1964). A troca denota um relacionamento baseado em reciprocidade, objetivos 

comuns e percepção de integridade, consistência e justiça. Essa perspectiva baseada no 

relacionamento (DIRKS & FERRIN, 2002) tem sido utilizada no estudo das relações de 

confiança entre líderes e liderados em algumas pesquisas sobre o funcionamento da liderança 

transformacional e confiança (PILLAI, SCHRIESHEIM, & WILLIAMS, 1999), e na 

literatura sobre a Teoria da Troca entre Líder e Liderado – em inglês conhecida como Leader 

– Member Exchange Theory (LMX) (SCHRIESHEIM, CASTRO & COGLISER, 1999). Esta 

ultima postula que, por causa dos recursos limitados, como o tempo, o líder tem a 

oportunidade de desenvolver uma estreita interação social de alta qualidade com apenas 

alguns poucos indivíduos dentro de um grupo. Esta troca interpessoal amadurece e se 

estabiliza em um relacionamento diádico (GRAEN, 1976; GRAEN & SCANDURA, 1987; 

LIDEN & GRAEN, 1980). Estes indivíduos que possuem alta qualidade de intercâmbio com 

os seus líderes possuem maior liberdade e oportunidade para interagir, o que sugere, portanto, 

maior propensão para o desenvolvimento de relacionamentos baseados em confiança. Graen e 

Uhl-Bien (1991) discutiram a natureza da LMX e como ele se encaixa nas teorias de liderança 

transacional/transformacional. Dado que a teoria centra-se na qualidade de troca, 
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caracterizado como o intercâmbio de informações e o apoio material e mental entre líder e 

liderado, muitos estudiosos acreditam que a sua natureza é transacional. Embora possa ser 

verdade que, durante a fase inicial de seu desenvolvimento, a perspectiva da qualidade da 

troca seja importante para construir a boa relação entre líder e liderado, na medida em que 

este relacionamento se desenvolve no tempo, outros aspectos relacionais, como confiança, 

lealdade e respeito tornam-se essenciais para uma relação estável entre ambos. 

A existência de confiança nas relações entre superiores, equipes de trabalho e entre 

colegas hierarquicamente iguais pode contribuir para o aumento da eficiência organizacional. 

Pesquisas recentes revelam que a confiança interpessoal possui um papel de mediação e esta 

diretamente relacionada com vários elementos da gestão, como o compartilhamento de 

informação, redução de conflitos, satisfação e motivação dos empregados, eficiência e 

desempenho superior (DIRKS e FERRIN, 2001).  

Tzafrir e Dolan (2004) observam a existência de componentes comuns às diferentes 

definições de confiança, principalmente as associadas à vulnerabilidade/risco, o problema da 

reciprocidade, ou seja, expectativas esperadas. Com relação à vulnerabilidade/risco, a 

definição de confiança está relacionada à disposição de um indivíduo colocar-se vulnerável na 

relação com o outro, reconhecendo que o outro é competente, sincero e responsável 

(MISHRA, 1996). Segundo Johnson-George & Swap (1982) a confiança confere segurança 

para pessoas assumirem risco, sendo este o ponto central em conceitualizações sobre 

confiança com base psicológica e sociológica. A confiança é um estado psicológico que 

compreende a predisposição em colocar-se vulnerável numa relação com outra pessoa, 

baseado em expectativas positivas (ROUSSEAU, SITKIN, BURT e CAMERER, 1998). 

Dando outro enfoque a matéria, nos concentraremos em analisar o caráter do líder e 

como ele afeta a vulnerabilidade de um liderado em uma dada relação (MAYER, DAVIS & 

SCHOORMAN, 1995). De acordo com essa perspectiva, as preocupações do liderado em 

relação à confiança no caráter do líder são importantes, pois o líder pode possuir autoridade 

para tomar decisões que tenham impacto significativo no liderado e em sua habilidade para 

alcançar seus objetivos (DIRKS & FERRIN, 2002). Isto implica que os liderados podem 

tentar inferir algumas características de seu líder, como a confiabilidade, integridade, 

imparcialidade e capacidade. Tais inferências podem, por sua vez, ter consequências para 

atitudes e comportamentos no ambiente organizacional. Tal perspectiva tem sido base para as 
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percepções de características do superior (CUNNINGHAM & MACGREGOR, 2000) e sobre 

formas de comportamento do líder (JONES, JAMES, & BRUNI, 1975).  

Em ambas as perspectivas, a confiança é uma crença, expectativa ou percepção do 

liderado, e não uma característica da relação ou do líder. Segundo McAllister (1995) e 

Ripperger (1998) as relações de confiança são manifestadas a partir de duas formas distintas, 

e impossíveis de serem analisadas separadamente, a cognitiva e a afetiva. A confiança 

baseada na cognição esta relacionada à escolha do indivíduo em quem confiar, considerando 

razoes não objetivas como critério, mas que o indivíduo acredita ser a ideal. A confiança 

baseada no afeto fundamenta-se no vínculo emocional entre os indivíduos. O acúmulo 

emocional embutido nas relações de confiança evidencia a preocupação e o cuidado sincero 

com o bem-estar entre os indivíduos, esperando que os sentimentos sejam recíprocos. Alguns 

estudos empíricos demonstram que o desempenho das equipes está relacionado positiva e 

diretamente com a confiança baseada na cognição e no afeto (ERDEM & OZEN, 2003; 

WEBBER, 2008; ZUR, A., TERAWATANAVONG, C., & WEBSTER, C., 2009). As 

relações de confiança ocorrem inseridas em um determinado contexto social, indo além das 

características individuais envolvidas numa específica relação de confiança entre dois 

agentes, e relacionadas ao contexto social e ao nível de institucionalização dessas relações 

(ZANINI 2007).  

Gillespie (2003) afirma que a confiança nas relações de trabalho é predominantemente 

manifesta por meio de dois comportamentos distintos, sendo o primeiro relacionado a contar 

com os outros, e o segundo a divulgação de informações pessoais ou confidenciais para outras 

pessoas. A confiança profissional contrasta com a natureza mais pessoal orientado para 

confidências, portanto cabendo a distinção entre as formas “pessoal” e “profissional” de 

confiança (ZANINI, MIGUELES, COLMERAUER & MANSUR, 2013). Confidenciar ou 

divulgar algo a um líder tem claramente uma forte base emocional e relacional de confiança, 

revelando uma vulnerabilidade frequentemente acompanhada da formação de apego 

interpessoal e expressões de cuidado e preocupação. Desta forma, a dimensão pessoal é 

semelhante à noção de confiança afetiva, e é consistente com a opinião de que há 

componentes de confiança que diferem na medida em que eles têm base emocional (CLARK 

e PAYNE, 1997; MCALLISTER, 1995). Já a confiança profissional, ao contrário da 

confiança pessoal, pode estar baseada em habilidades profissionais e competências que levam 

à confiabilidade, isto é, contar com o líder para lhe ajudar em resolver questões importantes, 
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obter o apoio do mesmo em situações difíceis, ou confiar na avaliação que o líder tem do seu 

trabalho. Estas relações estão baseadas na chamada “confiança relacional”, onde ambos os 

domínios representam uma ampla base de troca de apoio, de recursos, interdependência e 

cuidado interpessoal e preocupação (ROUSSEAU et al., 1998). Assim a existência de 

confiança, como capacidade de prever o comportamento das pessoas, torna-se importante 

informação, principalmente em face da incerteza ambiental (SAKO e HELPER, 1998, p. 

393). 

Em um novo contexto de liderança, os lideres são aqueles que compartilham valores e 

geram sentido para o trabalho, sendo reconhecido e legitimado pela coletividade e buscando 

ainda o alinhamento individual e institucional para a satisfação dos liderados. As relações de 

confiança estabelecidas entre os lideres e liderados é hoje um objetivo claro entre as 

empresas. Esta relação não pode ser vista apenas como uma forma de coordenação de 

atividades da empresa, mas sim a precondição para o seu sucesso (MIGUELES e ZANINI, 

2013). 

No campo das operações policiais especiais, a confiança desempenha um papel 

fundamental para o desempenho das suas atividades. Por se tratar de uma atividade que atua 

em ambientes complexos, que envolve vários riscos, a Confiança nos líderes é uma das 

chaves para o sucesso das missões. Durante a execução de uma missão especializada, não há 

tempo para reflexões, ou indagações, pois segundos podem significar a perda de uma vida, do 

policial, do refém ou do bandido, então, confiar no líder e em suas decisões é pré-condição 

para o sucesso da missão. 

Neste contexto, o modelo gerencial de confiança com base na consistência 

comportamento, integridade, a partilha e delegação de autoridade de tomada de decisão, 

demonstração de preocupação pelo bem-estar do empregado e comunicação aberta tem 

implicação significativa para a melhoria das relações de trabalho e de gestão (UGBORO, 

2003).  

As escalas de confiança foram baseadas em perguntas que exploraram o quanto o 

respondente estava predisposto a envolver-se em relacionamentos que caracterizam 

comportamentos de confiança em relacionamentos interpessoais dentro da empresa. As 

perguntas referiam-se ao relacionamento do respondente com seu superior imediato, com um 

colega de equipe escolhido pelo próprio respondente, e com toda a sua equipe de trabalho. 
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As escalas aqui chamadas “indicadores de confiança” trazem elementos selecionados 

em trabalhos acadêmicos que possuem estreita relação com a variável confiança. Muitos 

trabalhos empíricos relacionam as relações de confiança entre a gestão da empresa e seus 

empregados através da percepção de integridade e consistência.  

A partir da análise acima, utilizaremos os indicadores da confiança, ou como alguns 

autores chamam de antecedentes da confiança, para analisar as hipóteses que serão sugeridas 

neste trabalho, afim de melhor compreender o modelo de coordenação informal nas equipes 

de operações especiais do BOPE/RJ. 

 

 

2.3 - CONSISTÊNCIA 

A consistência de comportamento, integridade e capacitação dos funcionários 

gerenciais afetam positivamente a confiança dos líderes (UGBORO, 2003). A consistência no 

comportamento gerencial facilita a confiança dos funcionários, pois melhora a sua capacidade 

de prever a ação de gerenciamento e reduz o risco associado com a sua vontade de ser 

vulnerável às ações e decisões de gestão. 

Consistência refere-se à percepção do comportamento da pessoa a que se deposita a 

confiança (por exemplo, nos superiores ou gerentes) através de uma expectativa de 

reciprocidade e dignidade que a mesma possui em ser confiável. Líderes confiáveis têm sido 

reconhecidos por possuírem bom autoconhecimento, serem responsáveis, consistentes, 

sinceros e transparentes. Por conta desses fatores, conseguem confiarem em seus 

subordinados e demostrar interesse mais abertamente. (BURKE, SIMS, LAZZARA & 

SALAS, 2007). 

 

 

2.4 - INTEGRIDADE 

Integridade refere-se à percepção do nível com que a gestão da empresa através de 

seus representantes, diz a verdade e cumpre com as suas promessas. Integridade do 

comportamento gerencial, por exemplo, exige coerência entre o que a gerência diz e sobre o 

que ela faz. Robinson (1996) sugere que as expectativas não atendidas, ou a violação de um 

contrato psicológico, na forma de expectativas não atendidas, irá diminuir a confiança nos 

líderes. Expectativas não atendidas são susceptíveis de afetar a confiança dos liderados, 
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afetando a medida com que o líder é percebido como confiável, honesto ou íntegro (CLARK 

& PAYNE, 2006). Em suma os comportamentos de liderança transformacional operam 

parcialmente devido ao cuidado e à preocupação percebida no relacionamento, enquanto que 

os líderes transacionais enfatizam menos a relação e mais a garantia de que serão vistos como 

justos, confiáveis e íntegros. 

 

 

2.5 - COMPARTILHAMENTO E DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE 

Compartilhamento e Delegação de Autoridade medem a percepção do grau de 

envolvimento dos empregados nas decisões da empresa e como esta busca compartilhar tais 

decisões com seus empregados.  

O administrador moderno, não mais se permite concentrar decisões, como fazia o 

tradicional chefe de empresas que se orgulhava de conhecer seu negócio, eis que lhe eram 

submetidas todas as vírgulas das cartas e todas as requisições de almoxarifado (MATOS, 

1966). A descentralização não pode ser vista como sendo apenas consequencia da evolução e 

crescimento das instituições, pois assim sendo, as estruturas de tomadas de decisão 

continuariam centralizadas. Na verdade, a delegação de autoridade é o que serve de alicerce 

para a descentralização administrativa. Mesmo sabendo, de maneira geral, que a centralização 

administrativa propicia o aumento da burocracia e demora nas tomadas da decisão, a 

descentralização por si só não pode ser vista como a solução de todos os problemas 

administrativos ou mesmo vantajosa para a organização, sem que aja um alinhamento com a 

filosofia da empresa. A delegação de autoridade depende também, de líderes que instruam e 

motivem suas equipes, informando a direção na qual ela deva seguir e determinando objetivos 

claros para o êxito e excelência das ações (MATOS, 1966). 

Descentralizar não significa que não exista um órgão central que determine a filosofia 

da empresa, que estabeleça as políticas da organização, através da qual as decisões devam ser  

pautadas. Muitas vezes, principalmente em decisões de cunho estratégico para a organização, 

as tomadas de decisão deverão ser centralizadas com a alta administração, pois são decisões 

que necessitam de um numero maior de informações para sua definição e suas consequências 

são mais impactantes para a empresa.  

Certas atividades necessitam um maior grau de descentralização do que outras. 

Segundo (MATOS, 1966): “Vendas, por exemplo, atividade-fim da empresa, só se tornam 
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produtivas quando se faculta aos seus executivos liberdade de ação e decisão, em virtude das 

características extremamente diversificadas do mercado consumidor”. No caso das equipes de 

operações do BOPE, a descentralização e compartilhamento nas tomadas de decisão são 

fundamentais para o êxito da missão. O ambiente operacional complexo no qual a unidade 

atua, em guerras assimétricas e em combates urbanos, requer capacidade decisória das 

equipes para tomadas de decisões rápidas, onde cada segundo pode significar uma vida.  

Pesquisas anteriores sobre confiança informam que o compartilhamento da decisão do 

líder, com a efetiva participação do liderado, é essencial na relação de confiança entre eles. 

Quanto mais os líderes envolvem seus liderados nas tomadas de decisão, maior será o 

desenvolvimento da confiança no relacionamento, e quanto mais satisfeito com suas 

participações nas tomadas de decisão, maior a confiança no líder (KORSGAARD & 

ROBERSON, 1995). Esta relação de confiança é fundamental para o sucesso das ações das 

equipes de operações especiais do BOPE, visto que, mais do que uma relação de trabalho 

existente entre líder e liderado, existe uma relação de dependência mútua entre eles, pois no 

momento da missão um é responsável pela segurança do outro, ou seja, se um falhar o outro 

pode morrer.  

 

2.6 - DEMONSTRAÇÃO DE PREOCUPAÇÃO COM OS EMPREGADOS 

Outro componente do modelo de confiabilidade gerencial é demonstração de 

preocupação pelo bem-estar do empregado. De acordo com Mishra (1996) e Mcallister 

(1995), esta preocupação consiste em três comportamentos: demostrar consideração e 

sensibilidade com as necessidades e interesses dos funcionários, atitudes proativas para 

proteger os interesses dos empregados e por último, e não menos importante, abster-se de 

decisões e ordens que beneficiem interesse próprio utilizando-se dos funcionários. 

A “Demonstração de Preocupação” com os empregados refere-se também a 

percepção dos empregados quanto a disposição da gestão da empresa em se preocupar com o 

seu bem estar quando na tomada de decisões importantes ou cotidianas em detrimento a 

outros interesses. Uma gestão voltada para o bem estar do funcionário cria um ambiente 

propicio para o aumento da confiança dentro da empresa. Tal comportamento e ações, se 

percebida credível e consistente teria o potencial para dissipar a nuvem de cinismo que paira 
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sobre trabalho e gerenciamento de relações, como resultado da falta de confiança entre os 

parceiros sociais (UGBORO, 2003).  

 

 

2.7 - PERCEPÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA 

A percepção da Comunicação Interna esta relacionada ao grau de acessibilidade, 

confiabilidade e transparência da informação que é compartilhada com os empregados. Uma 

comunicação confiável e transparente fornece explicações de decisões gerenciais, 

particularmente aquelas que afetam o bem-estar dos funcionários e outras questões de relação 

de trabalho. A ênfase aqui deve ser sobre a partilha e troca de ideias como parceiros 

(WHITENER et. al., 1998). 

A virtude moral e a sabedoria prática percebidas no líder são essenciais para a relação 

de confiança (PARRA, NALDA E PERLES, 2011). Ou seja, normas valores e crenças 

organizacionais garantem que os comportamentos sejam coerentes com a confiança investida. 

Assim, a qualidade e confiabilidade das informações transmitidas aos liderados é um fator 

crítico para o sucesso, pois que estas informações podem ser de estrema importância para 

garantir a segurança e diminuir os riscos das operações (ZANINI et al , 2013). 

A partir destas considerações acima sobre Confiança e seus antecedentes, formulamos 

as seguintes hipóteses utilizando a Confiança profissional e a Confiança pessoal no Líder  

como referência: 

Hipóteses 

• H1a: Distância de Poder possui uma relação direta e inversa com confiança 

profissional no líder.  

• H1b: Distância de Poder possui uma relação direta e inversa com confiança pessoal no 

líder.  

• H2a: Percepção da Comunicação Interna esta associado a maiores níveis de confiança 

profissional no líder.  

• H2b: Percepção da Comunicação Interna esta associado a maiores níveis de confiança 

pessoal no líder.  

• H3a: Percepção de Consistência da Gestão esta associado a maiores níveis de 

confiança profissional no líder.  
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• H3b: Percepção de Consistência da Gestão esta associado a maiores níveis de 

confiança pessoal no líder.  

• H4a: Percepção de Integridade da Gestão esta associado a maiores níveis de confiança 

profissional no líder. 

• H4b: Percepção de Integridade da Gestão esta associado a maiores níveis de confiança 

pessoal no líder.  

• H5a: Percepção de Compartilhamento e Delegação de Autoridade esta associado a 

maiores níveis de confiança profissional no líder. 

• H5b: Percepção de Compartilhamento e Delegação de Autoridade esta associado a 

maiores níveis de confiança pessoal no líder.  

•  H6a: Percepção de Demonstração de Preocupação com os Subordinados esta 

associado a maiores níveis de confiança profissional no líder.  

• H6b: Percepção de Demonstração de Preocupação com os Subordinados esta 

associado a maiores níveis de confiança pessoal no líder. 

 

 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 

 3.1 - INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Em Zanini et al. (2013), a aplicação de questionários foi feita de forma direta e manual. 

O instrumento de coleta foi dividido em quatro partes, sendo utilizado um questionário 

estruturado. Os respondentes eram exclusivamente policiais do BOPE/RJ. A primeira parte 

contém questões que investigam as motivações dos policiais para participarem de operações 

de risco, os fatores mais importantes para enfrentarem o desafio de uma missão de alto risco, 

e aqueles motivadores e desmotivadores para fazerem parte da Unidade, as características 

inerentes a um policial membro da UOE, o estilo do líder que gostaria de ter e o que possui, e 

a percepção sobre os policiais da UOE. Há questões abertas sobre a principal razão que o 

motiva a trabalhar todos os dias na organização, sobre a missão e o que significa ser um 

membro da UOE, e sobre a opinião de como e se o trabalho realizado pela unidade melhora a 

sociedade. 

Além destes aspectos o questionário captou o construto distância de poder (DP) por 

meio de duas questões propostas por Hofstede (2001). Essas questões capturam a percepção 

do medo dos subordinados em discordarem do seu superior direto e o estilo de decisão do 
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superior. Segundo Hofstede (1997, p.42) distância de poder é “a medida do grau de aceitação, 

por aqueles que têm menos poder nas instituições e organizações de um país, de uma 

repartição desigual de poder”.   

Como já citado anteriormente, a Distância de Poder é uma variável que permite varias 

analises em uma organização. Segundo Pinheiro Neto (2013), no BOPE/RJ o processo 

seletivo rigoroso, funcionando como um rito de passagem do policial, a convivência com 

regras disciplinares rígidas que regulam o comportamento entre os militares e a exposição 

constante ao alto risco da vida durante as operações, que estabelece uma relação mais estreita 

entre os policiais, criam uma estrutura única de diminuição de Distância de Poder e um 

sentimento de igualdade aos que pertencem ao grupo. Esta Distância de poder é desenvolvida 

sobre um elemento estruturante chamado Confiança.  

As descrições abaixo se aplicam a três diferentes tipos de líderes. Primeiramente, leia 

estas descrições, por favor: 

Líder 1: Geralmente toma suas decisões prontamente e as comunica a seus subordinados de 

forma clara e firme. Ele espera que a equipe execute as decisões com lealdade e 

sem questionar ou criar dificuldades. 

 

Líder 2: Geralmente toma suas decisões prontamente mas, antes de seguir em frente, tenta 

explicá-las completamente a sua equipe. Ele lhes dá as razões das decisões que 

tomou e responde a qualquer questão que os membros da equipe possam ter.  

 

Líder 3: Geralmente consulta seus subordinados antes de tomar uma decisão. Ele ouve seus 

conselhos, pondera-os e anuncia sua decisão. Ele, então, espera que todos 

trabalhem com lealdade no sentido de implementar a decisão, esteja ela ou não de 

acordo com as sugestões que deram. 

 

1. (Assinale apenas uma opção) Para os tipos de líderes descritos anteriormente, por favor, 

marque aquele sob as ordens de quem você preferiria trabalhar (marque uma única 

resposta): 

(   ) Líder 1 

(   ) Líder 2 

(   ) Líder 3 



 

 

29 

 

2. (Assinale apenas uma opção) A qual dos três tipos de líder anteriormente descritos você 

diria que seu superior mais se assemelha?  

(   ) Líder 1 

(   ) Líder 2 

(   ) Líder 3 

(   ) Ele não se assemelha proximamente a nenhum deles. 

 Subordinados expostos a um líder com a descrição do Líder 1 são mais distantes das 

decisões da organização, logo há um maior distância de poder entre líder e liderado. No outro 

extremo, o Líder 3 é mais consultivo nas decisões tomadas, o que caracteriza uma situação de 

menor distância de poder entre líder e liderado.  

A segunda parte aglutinou as questões relativas à confiança no superior, no colega e 

na equipe, cujo questionário utilizado foi o Behavioral Trust Inventory (BTI) de Gillespie 

(2003), validado para a realidade brasileira por ZANINI, (2007). Esse questionário é 

composto de 10 itens, avaliados em escala Likert de sete pontos, variando de 1 a 7 (1: nem um 

pouco disposto, 7: extremamente disposto). No referido questionário, cada grupo de cinco 

perguntas tem por objetivo medir aspectos diferentes da confiança, sendo que os itens de 

número 1 a 5 medem a confiança profissional, enquanto os itens de 6 a 10 medem a confiança 

pessoal (Quadro 1). 

Quadro 1: Escalas para mensurar confiança no superior imediato 

Confiança profissional no superior imediato 

Código  Indicadores 

CSPROF1 Confiar na capacidade e qualificação do seu superior em executar tarefas. 

CSPROF2 Depender do seu superior para lidar com uma questão importante para você. 

CSPROF3 Confiar em seu superior para apresentar o seu trabalho de forma precisa a outras pessoas. 

CSPROF4 Depender do apoio do seu superior em situações difíceis. 

CSPROF5 Confiar no julgamento do seu superior em relação ao seu trabalho. 

Confiança pessoal no superior imediato 

Código Indicadores 

CSPESS1 Compartilhar seus sentimentos pessoais com seu superior. 

CSPESS2 
Discutir com seu superior problemas ou dificuldades pessoais relacionadas ao trabalho que 

possam potencialmente lhe prejudicar. 

CSPESS3 Fazer confidências ao seu superior sobre questões pessoais que estejam afetando o seu trabalho. 

CSPESS4 Falar francamente com seu superior sobre como você se sente em relação ao seu trabalho, até 
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mesmo os sentimentos negativos e frustrações. 

CSPESS5 Compartilhar suas crenças e valores pessoais com o seu superior. 

 

Esta terceira parte do questionário contou com questões relativas aos indicadores de 

confiança, a saber: Percepção da Comunicação Interna; Percepção de Integridade e 

Consistência na Gestão; Percepção de Compartilhamento e Delegação de Autoridade; 

Percepção da Demonstração de Preocupação com os Empregados. 

  O construto Percepção da Comunicação Interna esta relacionado ao grau de 

acessibilidade, confiabilidade e transparência da informação que é compartilhada com os 

empregados. Conforme citado anteriormente a qualidade e confiabilidade das informações 

transmitidas aos liderados é um fator crítico para o sucesso, pois que estas informações 

podem ser de estrema importância para garantir a segurança e diminuir os riscos das 

operações (ZANINI, 2013).  

O construto Percepção de Consistência na Gestão refere-se à percepção do 

comportamento da pessoa a que se deposita a confiança (por exemplo, nos superiores ou 

gerentes) através de uma expectativa de reciprocidade e dignidade que a mesma possui em ser 

confiável. A consistência no comportamento gerencial facilita a confiança dos funcionários, 

pois melhora a sua capacidade de prever a ação de gerenciamento e reduz o risco associado 

com a sua vontade de ser vulnerável às ações e decisões de gestão (UGBORO, 2003). Já a 

Percepção de Integridade na Gestão refere-se à percepção do nível com que a gestão da 

empresa, através de seus representantes, diz a verdade e cumpre com as suas promessas. 

Porém, as expectativas não atendidas são susceptíveis de afetar a confiança dos liderados, 

afetando a medida com que o líder é percebido como confiável, honesto ou íntegro (CLARK 

& PAYNE, 2006). 

Outro indicador de confiança analisado foi a Percepção de Compartilhamento e 

Delegação de Autoridade, que mede a percepção do grau de envolvimento dos empregados 

nas decisões da empresa e como esta busca compartilhar tais decisões com seus empregados. 

Esta atribuição adiciona valor ao envolvimento dos empregados como sendo parte do 

processo de decisão na organização indicando o nível com que a empresa valoriza a 

contribuição dos seus empregados. Segundo Hofstede (1997, p. 53) os subordinados esperam 

ser consultados sempre para todas as decisões que afetam seu trabalho, embora aceitem o 

chefe decidir em ultimo caso.  
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Por fim, o construto Percepção da Demonstração de Preocupação com os Empregados 

foi utilizado para mensurar a percepção dos empregados quanto a disposição da gestão da 

empresa em se preocupar com o seu bem estar quando na tomada de decisões importantes ou 

cotidianas em detrimento a outros interesses. Ratificando conforme já citado anteriormente, 

de acordo com Mishra (1996) e Mcallister (1995), esta preocupação consiste em três 

comportamentos: demostrar consideração e sensibilidade com as necessidades e interesses dos 

funcionários, atitudes proativas para proteger os interesses dos empregados e por último, e 

não menos importante, abster-se de decisões e ordens que beneficiem interesse próprio 

utilizando-se dos funcionários. 

Os indicadores utilizados para mensurar os cinco construtos acima descritos estão no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2: Escalas para mensurar os construtos antecedentes da confiança 

Percepção da comunicação interna 

COMINF_1 

O comando do BOPE fornece, aos seus policiais, informação precisa 

no que se refere aos assuntos relacionados à instituição. 

COMINF_2 

O comando do BOPE sempre se esforça em explicar importantes 

decisões aos seus policiais. 

COMINF_3 

O comando do BOPE compartilha livremente suas ideias com seus 

policiais. 

Percepção de Consistência na Gestão 

CGEST_1 

Baseando-me em decisões anteriores tomadas pelo comando do 

BOPE, eu sou capaz de prever o que o comando fará no futuro. 

CGEST_2 
Desde minha entrada no BOPE, as atitudes e decisões tomadas pelo 

comando têm sido consistentes. 

CGEST_3 
Eu posso sempre confiar em cada palavra dada pelo comando do 

BOPE. 

Percepção de Integridade na Gestão 

INTEGR_1 

O comando do BOPE diz a verdade aos seus policiais em toda e qualquer 

situação. 

INTEGR_2 
O comando do BOPE sempre cumpre as promessas feitas aos seus 

policiais. 

INTEGR_3 
Eu jamais me decepcionei sempre que confiei no que o comando 

disse/afirmou. 

Percepção de Compartilhamento e Delegação de Autoridade 

DELEGA_1 
No BOPE, o comando busca a contribuição dos policiais ao tomar 

decisões que possam afetá-los. 
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DELEGA_2 
No BOPE, o comando faz um grande esforço para envolver seus 

policiais em todos os aspectos relacionados à tomada de decisões. 

DELEGA_3 

Sempre que possível, o comando delega o poder de decisão aos 

policiais do BOPE. 

Percepção da Demonstração de Preocupação com os Empregados 

PREOC_1 
O comando do BOPE está sempre atento aos interesses dos policiais 

quando na tomada de decisões críticas. 

PREOC_2 
No BOPE, o comando dá elevada prioridade ao bem-estar dos 

policiais. 

PREOC_3 
Em toda e qualquer situação, o comando do BOPE toma as medidas 

necessárias para proteger os interesses dos seus policiais. 

 

A quarta parte questiona variáveis demográficas pessoais, como educação, faixa etária, 

quantidade de subordinados e tempo em que trabalha na UOE. A parte final do instrumento 

foi disponibilizada para que expressassem sua opinião e quaisquer comentários adicionais. 

 3.2 - MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

O modelo de equações estruturais foi estimado no presenta trabalho. Com o auxílio do 

software WarpPLS 3.0 tal modelo foi estimado por meio de algoritmo de Mínimos Quadrados 

Parciais (Partial Least Squares - PLS-SEM). A estimação do PLS se deu em duas fases. 

Primeiro foi necessário mensurar e avaliar a qualidade da mensuração realizada. Nesta etapa, 

os construtos foram extraídos pela análise de componentes principais com a rotação oblíqua 

PROMAX (rotação que permite a existência de correlação entre os construtos). Nesta etapa, 

foram avaliadas a validade convergente, discriminante e confiabilidade do instrumento de 

mensuração dos construtos (HAIR, RINGLE, & SARSTEDT, 2011).  

Após a mensuração dos construtos, o modelo estrutural ao estimar as relações entre os 

construtos mensurados permitiu avaliar as hipóteses do presente estudo. Especificamente, 

para estimar os betas o método de reamostragem bootstrapping
1
 permitiu estimar os betas 

que, correspondem às relações existentes entre variáveis independentes e a variável 

dependente. Neste sentido, a significância estatística e o sinal destes betas estimados foram 

utilizados para tirar conclusões sobre as hipóteses. 

4 - RESULTADOS  

 

 4.1 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DA AMOSTRA  

                                                 

1 Foram utilizadas 100 replicações no procedimento de bootstrap. 
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 Amostra inicial do estudo contou com 115 policiais do Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (BOPE) que constitui uma força de intervenção da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).  

A amostra se caracteriza por policiais de faixa etária entre 30 e 39 (cerca de 64%), 

casados (cerca de 70%) e com grau de instrução até o ensino médio (66%) (Tabela 1). 

Os entrevistados têm um tempo médio de BOPE de aproximadamente 8 anos (Figura 

1), sendo 74% os policiais que tem mais de cinco anos de corporação. Além disso, os 

entrevistados em sua grande maioria são cabos (68,6%) e soldados (17,6%). Por fim, cerca de 

um terço da amostra tem mais de vinte subordinados (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Estatística Descritiva da Amostra Coletada 

Variável Qualitativa Categorias n* % do total 

Faixa etária 

Menos de 30 11 10,6 

30 a 34 38 36,5 

35 a 39 36 34,6 

40 a 44 14 13,5 

45 a 49 4 3,8 

50 a 54 1 1,0 

Total 104 100,0 

Estado Civil 

Solteiro 21 19,3 

Casado (1) 64 58,7 

Casado (2 ou mais) 18 16,5 

Divorciado / Separado 6 5,5 

Total 109 100,0 

Grau de instrução 

Ensino Médio 76 68,5 

Diploma Técnico 12 10,8 

Diploma Graduação 19 17,1 

Pós-graduação 1 0,9 

Outro 3 2,7 

Total 111 100,0 

Nível hierárquico 

Soldado 18 17,6 

Cabo 70 68,6 

3º Sargento 9 8,8 

2º Sargento 1 1,0 

1º Sargento 3 2,9 

Tenente 1 1,0 

Total 102 100,0 

Número de subordinados 

Nenhum 21 20,6 

1 a 5 19 18,6 

6 a 20 28 27,5 

Mais de 20 34 33,3 

Total 102 100,0 

Nota. * o número de observações difere devido a não resposta de alguns entrevistados 
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Figura 2: Histograma da distribuição da variável anos de BOPE 

 
 

 4.2 - RESULTADOS DO MODELO DE MENSURAÇÃO DOS CONSTRUTOS  

Esta seção permitiu avaliar a qualidade da mensuração dos constructos que serão 

utilizadas para testar as hipóteses apresentadas neste trabalho. Foi avaliada a validade 

convergente, validade discriminante, assim como a confiabilidade da mensuração de cada um 

dos constructos.  

A Tabela 2 apresenta a correlação entre os itens e os construtos extraídos por meio da 

análise de componentes principais.  Esta correlação é conhecida como as cargas fatoriais 

(combined loadings). Os valores das cargas permitem verificar se os indicadores que, 

teoricamente, fazem parte de um mesmo construto se comportam da mesma maneira 

empiricamente. Idealmente, os indicadores devem ter correlações altas com o fator ao qual 

foram teoricamente alocados (Quadro 1 e Quadro 2) e correlações baixas com os demais 

fatores extraídos. Usualmente essa tabela é utilizada para avaliar a validade convergente do 

instrumento de mensuração (KOCK, 2012). Para uma adequada validade convergente as 

cargas fatorais devem ser maiores ou iguais a 0,5 (HAIR, 2005). Conforme a tabela abaixo se 

constata que a menor carga fatorial estimada foi 0,722, que corresponde a correlação entre o 

indicador CGEST_3 e o construto CGEST. Além disso, nenhuma maior carga fatorial cruzada 

foi superior a 0,3. Neste sentido, o instrumento de mensuração apresenta adequada validade 

convergente por apresentar alta correlação entre os indicadores e os construtos que a priori 
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deveriam estar correlacionados (todos acima de 0,7) e porque as correlações dos indicadores 

com os outros construtos são baixas.  

 
Tabela 2: Combined Loadings and Cross Loadings 

Indicadores DP COMINF CGEST INTEGR DELEGA PREOC CLSPROF CLSPESS 

DP_1 0,852 -0,193 -0,062 0,221 -0,326 0,176 -0,009 -0,031 

DP_2 0,852 0,193 0,062 -0,221 0,326 -0,176 0,009 0,031 

COMINF_1 0,068 0,888 -0,032 0,073 -0,042 0,056 0,086 -0,125 

COMINF_2 0,007 0,905 -0,027 -0,093 0,112 -0,165 0,029 -0,041 

COMINF_3 -0,078 0,845 0,063 0,023 -0,075 0,118 -0,121 0,176 

CGEST_1 0,009 -0,158 0,717 -0,242 0,096 -0,256 -0,25 0,035 

CGEST_2 -0,088 0,167 0,831 -0,445 0,117 -0,01 0,049 0,024 

CGEST_3 0,093 -0,035 0,722 0,753 -0,23 0,266 0,191 -0,062 

INTEGR_1 0,136 -0,112 -0,068 0,891 -0,184 0,24 0,02 0,039 

INTEGR_2 -0,001 -0,057 0,031 0,92 -0,009 0,054 -0,024 0,008 

INTEGR_3 -0,135 0,171 0,037 0,89 0,193 -0,296 0,005 -0,047 

DELEGA_1 0,033 0,295 0,122 0,108 0,83 -0,218 0,186 -0,167 

DELEGA_2 -0,038 0,002 0,096 -0,19 0,89 0,166 -0,162 0,117 

DELEGA_3 0,008 -0,309 -0,234 0,1 0,798 0,042 -0,012 0,043 

PREOC_1 -0,028 -0,011 -0,111 0,173 0,505 0,823 -0,084 0,09 

PREOC_2 -0,048 -0,093 0,087 -0,147 -0,201 0,895 0,07 -0,089 

PREOC_3 0,072 0,102 0,015 -0,012 -0,261 0,907 0,007 0,006 

CLSPROF_1 -0,042 -0,098 0,087 -0,002 -0,125 0,068 0,794 0,008 

CLSPROF_2 0,068 0,018 -0,145 -0,029 0,022 0,009 0,819 -0,099 

CLSPROF_3 -0,013 -0,067 0,074 -0,018 0,281 -0,232 0,863 -0,041 

CLSPROF_4 0,076 0,167 -0,185 0,171 -0,128 -0,06 0,846 0,057 

CLSPROF_5 -0,092 -0,025 0,175 -0,128 -0,064 0,233 0,814 0,077 

CLSPESS_1 0,05 -0,117 -0,125 0,34 -0,111 0,062 0,075 0,867 

CLSPESS_2 -0,058 -0,076 0,26 -0,436 0,107 0,125 -0,082 0,735 

CLSPESS_3 0,006 0,049 -0,072 0,245 -0,023 -0,138 -0,217 0,85 

CLSPESS_4 -0,01 0,027 0,191 -0,381 0,209 0,008 0,21 0,766 

CLSPESS_5 0,001 0,116 -0,206 0,133 -0,15 -0,042 0,023 0,819 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Segundo Kock (2012), um instrumento de medida tem boa validade discriminante se 

os respondentes associaram as perguntas às suas respectivas variáveis latentes ou construtos. 

O critério de Fornell e Larcker é o mais utilizado na literatura para avaliar a validade 

discriminante e consiste em comparar a raiz quadrada da variância média extraída (AVE) com 

as correlações entre os construtos. A raiz quadrada da AVE de um construto deve ser maior 

do que qualquer correlação com os outros construtos mensurados (FORNELL E LARCKER, 

1981). A variável latente Distância de Poder (DP) apresentou adequada validade 

discriminante, uma vez que a raiz quadrada da AVE foi de 0,852 e a maior correlação entre 

ela e as outras variáveis latentes não ultrapassou -0,178. Seguindo essa mesma lógica, o 
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instrumento de mensuração apresentou boa validade discriminante, o que pode ser constatado 

na Tabela 3. 

  

Tabela 3: Matriz de correlação das variáveis latentes 

Variáveis latentes DP COMINF CGEST INTEGR DELEGA PREOC CLSPROF CLSPESS 

DP 0,852        

COMINF -0,099 0,880       

CGEST 0,034 0,528 0,758      

INTEGR -0,132 0,696 0,643 0,901     

DELEGA -0,01 0,663 0,518 0,682 0,840    

PREOC -0,101 0,768 0,589 0,759 0,761 0,876   

CLSPROF -0,178 0,402 0,285 0,405 0,396 0,438 0,827 

 CLSPESS -0,045 0,346 0,134 0,178 0,328 0,302 0,458 0,809 

Nota: A raiz quadrada da variância média extraída (AVE) é mostrada na diagonal principal da matriz. 

 

Por fim, a análise da confiabilidade dos constructos foi avaliada por meio da análise 

do composite reliability e do alpha de Cronbach. Um instrumento de mensuração apresenta 

aceitável confiabilidade se os indicadores associados a cada variável latente foram entendidos 

da mesma maneira por diferentes entrevistados (KOCK, 2012). Para os construtos 

apresentarem confiabilidade (ou consistência interna) das variáveis latentes o composite 

reliability e do alpha de Cronbach devem apresentar valores acima de 0,6 (HAIR et. al., 

2011). De acordo com a Tabela 4, todos os construtos apresentaram valores adequados para 

os indicadores de confiabilidade.  

Tabela 4: Coeficientes das variáveis latentes 

Coeficientes DP COMINF CGEST INTEGR DELEGA PREOC CLSPROF CLSPESS 

Composite reliability  0,841 0,911 0,802 0,928 0,878 0,908 0,916 0,904 

Alpha de Cronbach 0,622 0,854 0,628 0,883 0,79 0,847 0,885 0,867 

AVE 0,726 0,774 0,575 0,811 0,706 0,767 0,685 0,654 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Os resultados apresentados nesta seção fornecem subsídios para que as relações que 

serão testadas no modelo estrutural sejam válidas, já que o instrumento de mensuração 

apresentou validade discriminante, validade convergente e confiabilidade. 
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 4.3 - RESULTADOS DO MODELO ESTRUTURAL  

 Quatro modelos foram estimados com o objetivo de testar as hipóteses elencadas. Dois 

modelos para cada uma das variáveis dependentes analisadas, ou seja, a confiança profissional 

no líder imediato e confiança pessoal no líder imediato. O primeiro modelo considera somente 

variáveis de controle e segundo modelo, além das variáveis de controle inclui também as 

variáveis de interesse do estudo. A definição das variáveis de controles está na Tabela 5. 

Tabela 5: Definição das variáveis de controle utilizadas nos modelos 

Variável Nome da Variável Codificação 

Idade 

Id_Menos30 
Assume valor 1 se o respondente tem menos de 30 de 

idade e 0 caso contrário. Dummy de referência. 

Id_3039 

Assume valor 1 se o respondente tem entre 30 e 39 anos 

de idade e 0 caso contrário 

Id_4054 

Assume valor 1 se o respondente tem entre 40 e 54 anos 

de idade e 0 caso contrário 

Número de subordinados 

Nenhum 
Assume valor1 se o respondente não tem nenhum 

subordinado e 0 caso contrário. Dummy de referência 

Sub1a5 
Assume valor 1 se o respondente tem entre 1 e 5 

subordinados e 0 caso contrário. 

Sub6a20 
Assume valor 1 se o respondente tem entre 6 e 20 

subordinados e 0 caso contrário. 

Sub+20 
Assume valor 1 se o respondente tem mais de 20 

subordinados e 0 caso contrário. 

Escolaridade 

Técnico/Outro 
Assume valor 1 se o respondente tem diploma técnico ou 

outro tipo de formação e 0 caso contrário 

EM 
Assume valor 1 se o respondente tem ensino médio ou 

outro tipo de formação e 0 caso contrário 

Grad 
Assume valor 1 se o respondente tem graduação ou outro 

tipo de formação e 0 caso contrário 

Anos no Bope Anos BOPE Número de anos que o respondente trabalha no BOPE 

Estado Civil 

Solteiro/Divorciado 
Assume valor 1 se o respondente for solteiro ou 

divorciado e 0 caso contrário 

Casado 
Assume valor 1 se o respondente for Casado (1,2 ou 

mais vezes) e 0 caso contrário 

 

A Tabela 6 apresenta o resultado dos modelos estimados. Para explicar a variância da 

confiança profissional no líder, a inclusão das variáveis de interesse produziu um incremento 

significativo de 9% para 27,4% no R
2
 do Modelo 1 para o Modelo 2. Porém, pode-se atribuir 

este incremento a variável Distância de Poder (DP), pois foi a única variável de interesse que 

apresentou significância estatística (Tabela 6). Quanto maior a distância de poder menor é a 

confiança profissional no líder imediato (b=-0,147, p<0,05). Portanto, a hipótese H1a foi 

confirmada. Diante dos resultados, as hipóteses H2a, H3a, H4a, H5a e H6a foram rejeitadas, 

uma vez que não apresentaram significância estatística. Em termos práticos, a percepção de 
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comunicação interna, de percepção de consistência e integridade na gestão, de 

compartilhamento e delegação de autoridade e demonstração de preocupação com os 

empregados não tem relação com a confiança profissional no líder no contexto do BOPE. 

Ao analisar o modelo para a explicação do confiança pessoal no líder, podemos 

constatar que a inclusão das variáveis de interesse produziu um incremento de 

aproximadamente 18% no R
2
 do Modelo 3 para o Modelo 4. Este incremento pode ser 

atribuído as variáveis de interesse percepção de comunicação interna (COMINF) 

Comunicação de Informação e compartilhamento e delegação de autoridade (DELEGA). 

Quanto maior a percepção de acessibilidade, confiabilidade e transparência da informação que 

é compartilhada com os empregados maior é a confiança pessoal no líder (b=0,351, p<0,05). 

Além disso, quanto maior a percepção de compartilhamento e delegação de autoridade no 

processo de decisão do BOPE maior a confiança pessoal no líder (b=0,321, p<0,05). Diante 

destes resultados as hipóteses H2b e H5b foram confirmadas. Em termos práticos, a variável 

distância de poder, percepção de consistência e integridade na gestão e demonstração de 

preocupação com os empregados não tem relação com a confiança pessoal no líder no 

contexto do BOPE. 

Tabela 6: Modelo estrutural estimado para explicar a variância da confiança profissional (CLSFROF) e 

confiança pessoal (CLSPESS) no superior imediato 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

VI CLSPROF CLSPROF CLSPESS CLSPESS 

Sub 1a5 -0,016 -0,067 0.181* 0,212** 

Sub 6a20 0,009 -0,035 0,131 0,118 

Sub +20 0,263** 0,078 0,192* 0,124 

EM -0,292* -0,16 -0,186 -0,112 

Grad -0,322 -0,154 -0,197 -0,156* 

Anos BOPE -0,040 0,031 0,020 0,000 

Id_3039 -0,069 -0,034 -0,107 -0,013 

Id_4054 -0,162 -0,162 -0,268* -0,182 

Casado 0,075 0,111 0,135 0,166** 

DP 

 

-0,147** 

 

-0,054 

COMINF 

 

0,074 

 

0,351** 

CGEST 

 

0,032 

 

-0,018 

INTEGR 

 

0,059 

 

-0,224 

DELEGA 

 

0,162 

 

0,321** 

PREOC 

 

0,155 

 

-0,036 

R-quadrado 0,09 0,274 0,076 0,253 

*significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
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5 - CONCLUSÃO  

 

Este estudo teve como objetivo o aprofundamento da compreensão do modelo de 

coordenação informal do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (BOPE/RJ), uma equipe policial de operações especiais. Tomamos 

como base alguns estudos anteriores já realizados nesta unidade, e buscamos analisar os 

antecedentes da confiança no líder (superior imediato). Baseado na análise desses estudos 

anteriores, assumimos como antecedentes da confiança a percepção de consistência, 

integridade, compartilhamento e delegação de autoridade na tomada de decisão, demonstração 

de preocupação pelo bem-estar do empregado e comunicação aberta. Ainda, incluímos em 

nossa análise a variável distância de poder como fator que inibe a confiança no líder. 

Conduzimos nosso estudo numa primeira etapa por uma análise bibliográfica e 

documental, e posteriormente realizamos uma análise quantitativa, utilizando-se um bando de 

dados existentes, para comprovar as hipóteses elencadas.  

Analisamos a relação entre os antecedentes da confiança pessoal e profissional no 

líder, de maneira isolada, e não em conjunto, conforme estudos anteriores. Foi incluída 

também neste trabalho a análise da distância de poder, confirme argumentado em Pinheiro 

Neto (2013), que por meio de uma analise qualitativa, identificou a redução da distância de 

poder como fator crítico de sucesso para o desempenho das equipes do BOPE/RJ, afirmando a 

importância da baixa distância de poder nesta unidade para a promoção e fortalecimento das 

relações de confiança na relação entre pares e entre superiores e subordinados. 

Neste sentido, confirmamos as afirmações de Pinheiro Neto (2013) no que tange a 

relação da distância de poder com a confiança profissional no líder imediato. Quanto maior a 

distância de poder menor é a confiança profissional no líder imediato (b=-0,147, p<0,05). 

Portanto, a hipótese H1a foi confirmada. 

Diante dos resultados encontrados, as hipóteses H2a, H3a, H4a, H5a e H6a foram 

rejeitadas, uma vez que não apresentaram significância estatística. Percepção de comunicação 

interna, de percepção de consistência e integridade na gestão, de compartilhamento e 

delegação de autoridade e demonstração de preocupação com os empregados não apresentou 

relação com a confiança profissional no líder. 

Ao analisar o modelo para a explicação do confiança pessoal no líder, podemos 

constatar que a inclusão das variáveis de interesse produziu um incremento do Modelo 3 para 
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o Modelo 4. Quanto maior a percepção de acessibilidade, confiabilidade e transparência da 

informação que é compartilhada com os membros, maior é a confiança pessoal no líder. Além 

disso, quanto maior a percepção de compartilhamento e delegação de autoridade no processo 

de decisão do BOPE maior a confiança pessoal no líder. Diante destes resultados as hipóteses 

H2b e H5b foram confirmadas.  

As variáveis distâncias de poder, percepção de consistência e integridade na gestão e 

demonstração de preocupação com os empregados não tem relação com a confiança pessoal 

no líder no contexto do BOPE/RJ, ou seja, as hipóteses H1b, H3b, H4b e H6b não se 

confirmaram. 

Corroborando com estudos anteriores sobre o BOPE/RJ, aperfeiçoamos o 

entendimento da formação do vinculo de confiança entre líder e liderado na unidade, 

identificando e isolando as variáveis de maior relevância na formação deste vinculo 

estruturante no modelo de coordenação informal utilizado no BOPE/RJ. 

Neste sentido, entendemos que este estudo traz uma contribuição para melhorar o 

processo de tomadas de decisões no BOPE, com informações valiosas sobre como se forma e 

se estabelece o vinculo de confiança entre líderes e liderados.  

Verificamos assim, que o modelo de coordenação informal proposto neste trabalho, 

analisando somente a confiança no líder e seus antecedentes, se confirma através de análises 

quantitativas, como sendo fundamental para o entendimento da formação da relação do líder e 

liderado nas equipes do BOPE/RJ. 
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