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PORTARIA Nº 102-EME, DE 24 DE AGOSTO DE 2011

Aprova o Manual de Campanha C 20-10 –  Liderança
Militar, 2ª Edição, 2011.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS
NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do Exército
nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual de Campanha C 20-10 – LIDERANÇA
MILITAR , 2ª Edição, 2011, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogar as Instruções Provisórias IP 20-10 – LIDERANÇA
MILITAR , 1ª Edição,1991, aprovadas pela Portaria nº 088 – 3ª SCh/EME,
de 19 de setembro de 1991.

______________________________________
Gen Ex JOAQUIM SILVA E LUNA
Chefe do Estado-Maior do Exército
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NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual de campanha a
apresentação de sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou
que se destinem à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o
parágrafo e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários
apropriados para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108 Parágrafo Único das IG 10-42 – INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército n º 041, de 18 de fevereiro de 2002.

Os modelos para a correspondência das observações a serem
apresentadas e os dados de remessa estão no conjunto final deste
manual.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1-1. FINALIDADE

Estabelecer os conceitos básicos e os fundamentos teóricos que sistema-
tizem a doutrina de liderança militar do Exército Brasileiro (EB), integrando-os à
Doutrina Militar Terrestre (DMT), sem, no entanto, definir parâmetros pétreos. Tal
consideração deve-se ao fato de que o fenômeno da liderança vem sendo
intensamente estudado e recebe aportes importantes de várias áreas do
conhecimento, principalmente da psicologia social e da organizacional.

1-2. OBJETIVOS

a. Proporcionar, a todos os militares do EB, uma base conceitual sobre as
fundamentações teóricas da liderança e, em particular, da liderança militar.

b. Estabelecer um embasamento teórico para o estudo e a discussão
sobre o fenômeno da liderança militar, permitindo a atualização doutrinária
constante, em concordância com os interesses do EB, conforme venham a surgir
novas descobertas.

c. Apresentar conceitos que possam servir como ferramentas aos militares
do EB, no trato com seus subordinados, em questões relativas à liderança militar
e ao autoaperfeiçoamento, independentemente de grau hierárquico.

1-3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

a. A acentuada evolução do conhecimento científico-tecnológico, possibi-
litando a produção de armas e equipamentos sofisticados, dispendiosos, de
difícil manuseio e manutenção, torna cada vez mais complexas as atividades
militares, realçando a importância do papel daquele que é o elemento primordial
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de qualquer exército, em qualquer época: o ser humano.

b. Homens e mulheres, com suas virtudes e fraquezas, emoções, anseios
e frustrações, constituem o elemento propulsor da engrenagem que conduz os
exércitos à realização de seus objetivos. Por esses motivos, a liderança, cada
vez mais, impõe-se como fator de relevância para a realização dos seus objetivos.

c. A História Militar mostra que a liderança sempre foi o alicerce das tropas
coesas, motivadas e aguerridas. Mostra, também, as dificuldades encontradas
pelos comandantes na condução de seus soldados em combate. Nas situações
de normalidade, quando o grupo militar e as pessoas que o integram não estão
sob pressão, geralmente as ordens dos comandantes são cumpridas, sem
vacilações. Já nos momentos de crise e, sobretudo, nas ações em combate,
havendo risco de vida e penúrias de toda ordem, os indivíduos só obedecerão
voluntariamente às ordens recebidas afiançados por seus comandantes.

d. Portanto, quando a hierarquia e a disciplina estão inseridas em um
quadro no qual os comandantes estabeleceram sólidos laços de liderança com
os subordinados, mesmo havendo pressões, riscos e dificuldades extremas, a
missão será cumprida de forma adequada.

e. Por tudo isso, não se considera possível ter um exército pronto para
cumprir suas missões constitucionais sem comandantes, em todos os níveis,
que possuam desenvolvida capacidade de liderança.
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CAPÍTULO 2

O FENÔMENO DA LIDERANÇA

ARTIGO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2-1. GENERALIDADES

a. O tema liderança integra uma área de pesquisa que tem despertado
grande interesse no mundo atual. Trata-se de assunto complexo, haja vista
envolver variáveis de igual complexidade dentro da psicologia social. Os meios
acadêmicos, empresariais e militares debruçam-se, cada vez mais, no estudo da
fenomenologia da liderança.

b. Não existe ainda um consenso quanto à natureza do processo da
liderança. Trata-se de um fenômeno amplo que engloba diversas teorias que
tentam explicá-lo.

c. Para iniciar o estudo de liderança militar, é preciso conhecer alguns
aspectos básicos sobre o assunto. Dessa forma, este capítulo abordará alguns
conceitos que possibilitam um melhor entendimento da liderança, bem como a
aplicação dos princípios que regem essa fenomenologia. Inicialmente, será
estudado o conceito geral de liderança como ele é visto nos diversos meios que
não no ambiente militar e, posteriormente,  passar-se-á à abordagem militar do
tema.

2-2. CONCEITOS BÁSICOS

a. Segundo o Dicionário Aurélio da lingua portuguesa, liderança é uma
forma de dominação baseada no prestígio pessoal, a qual é aceita pelos dirigidos;
é a capacidade de liderar, espírito de chefia; é a função de líder.
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b. Por vezes, o termo liderança pode ser confundido com gerência.
Entretanto, estudiosos do assunto frisam que a liderança não é sinônimo de
gerência, administração ou chefia.

c. Independentemente do conceito adotado, quatro fatores sempre estarão
presentes quando da manifestação desse fenômeno:

- uma situação;
- o líder;
- os liderados; e
- a interação entre líder e liderados.
(1) A situação  é criada pelo somatório de elementos de origens interna

e externa que venham a exercer influência sobre o grupo (líder e liderados), a
sociedade ou a instituição. Tais elementos surgirão de ações ou reações
ocorridas nos diversos campos do poder (político, econômico, psicossocial,
militar e científico-tecnológico), afetando a capacidade e a motivação do grupo
para o cumprimento de suas tarefas.

(2) O líder  atua como um elemento que influencia o comportamento dos
liderados, independentemente de suas vontades.

(3) Os liderados  são o grupo sobre o qual o líder irá exercer a sua
influência e com o qual irá interagir. O conhecimento dos liderados, por parte do
líder, é fator primordial para o exercício da liderança e depende do entendimento
claro da natureza humana, de suas necessidades, emoções e motivações.

(4) A interação  é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em
relação a um grupo. É o processo pelo qual informações, ideias, pensamentos,
sentimentos e emoções tramitam entre os membros do grupo, permitindo a inter-
-relação entre eles.

ARTIGO II

TEORIAS DA LIDERANÇA

2-3. GENERALIDADES

a. A partir do século XX, muitos sociólogos, psicólogos, filósofos, militares
e outros profissionais passaram a estudar com maior interesse o fenômeno da
liderança. Desses estudos, e a partir de várias teorias sobre o assunto,
resultaram quatro correntes de pensamento que se fizeram mais conhecidas: a
corrente centrada na figura do líder; a corrente centrada nos seguidores; a
corrente centrada na situação; e a corrente integradora.

b. Todas essas teorias concordam com a existência dos quatro fatores da
liderança vistos no parágrafo anterior, mas focam-nos de modo diferente.
Concordam, também, que o destaque alcançado pelo líder dentro do grupo lhe
confere e assegura o respeito e a credibilidade perante os liderados. Entretanto,
tais teorias divergem quanto às origens desse destaque.
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2-4. CORRENTE CENTRADA NA FIGURA DO LÍDER

a. Essa corrente foca principalmente o que o líder é e o que ele faz.
Consideram os seguidores dessa linha de pensamento que a liderança é
qualidade intrínseca do líder, praticamente desprezando as influências do meio.
Portanto, interpretam o destaque do líder como resultante de suas qualidades ou
de suas ações frente aos demais integrantes do grupo.

b. A liderança seria uma característica ou uma qualidade dos mais bem
dotados, não podendo ser aprendida ou considerada fruto de ações daqueles que
se proponham a aprendê-la. Essa tese pode ser contestada observando-se
exemplos de deposição ou queda de popularidade de lideranças em face de
situações variadas.

c. Algumas teorias podem ser elencadas como seguidoras dessa corrente,
a saber:

(1) Teoria Inatista (propriamente dita): defende que o líder é um indivíduo
predestinado ou abençoado pela “Providência Divina” ou pelo destino para exercer
a liderança de grupos e povos.

(2) Teoria do Grande Homem: é uma teoria muito influenciada por uma
visão messiânica e carismática da liderança. O líder é visto como um herói que
surge em um dado momento para definir ou transformar o curso dos acontecimen-
tos.

(3) Teoria de Traços: nessa visão, defende-se que a posse de certos
traços de caráter e de personalidade permite àqueles que os possuam o acesso
ao poder ou ainda determina a disposição do indivíduo para esse mister.

(4) Teoria dos Tipos ou Estilos de Liderança: descreve o fato de que
diferentes estilos de liderança (autocrático, participativo e laissez-faire) suscitam
diferentes comportamentos dos subordinados e propõe, como mais importante,
o estilo participativo.

2-5. CORRENTE CENTRADA NOS SEGUIDORES

a. Essa corrente nega que o destaque do líder se deva às suas qualidades
superiores, e atesta que ele é produto do grupo. Com seus argumentos, procura
caracterizar o líder emergente, isto é, aquele que desponta devido ao meio social.
O profissional seria, então, levado àquela situação devido às contingências
vividas pelo grupo ou às suas crenças sobre como deve ser um líder e não em
virtude de suas competências superiores. A aceitação do líder emergente pelo
grupo deve-se ao fato de ele representar e sintetizar, em um determinado
momento, o ideal dos integrantes daquela coletividade.

b. Os adeptos dessa corrente não explicam com clareza por que motivo
apenas algumas pessoas adquirem prestígio e ascendem à liderança dos
grupos, enquanto outras, embora o desejem e se empenhem, não o conseguem.

c. Destaca-se, nessa corrente, a Teoria de Atribuição de Liderança,
segundo a qual a liderança é atribuída pelo grupo àquele que demonstrar maior
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capacidade de solucionar eficazmente os problemas enfrentados por todos.

d. Já a Teoria Sócio-Histórica propõe o processo grupal como um processo
histórico de formação de vínculos e de mentalidades, no qual os indivíduos mais
experientes orientam os  menos experientes nas lides próprias do grupo ou da
instituição. É dentre os diversos indivíduos experientes que emerge uma
liderança ou, por outro lado, é atribuída, pelo grupo, a liderança a um deles.

2-6. CORRENTE CENTRADA NA SITUAÇÃO

a. Demonstrada a incapacidade das teorias das correntes anteriores para
explicar integralmente o fenômeno da liderança, pesquisadores passaram a
analisar a situação de liderança, isto é, a relação entre o líder e os liderados.

b. Essa corrente trouxe um grande avanço para o entendimento do
fenômeno, pois relativizou a situação do líder. A liderança passou a ser
dependente da situação, o que levou à conclusão de que não basta ser um líder
ou fazer algo para se tornar um líder, independentemente do lugar ou do tempo.

2-7. CORRENTE INTEGRADORA

a. Essa corrente diferencia-se sutilmente das anteriores por não atribuir o
surgimento da liderança a qualquer fatalidade, seja oriunda de ocorrências
fortuitas da dinâmica grupal, seja por coincidências ligadas às características
especiais do líder. Os seus adeptos consideram que os quatro fatores principais
da liderança formam sistemas com múltiplas possibilidades de interação entre
seus elementos constitutivos, devido às características dos grupos, às modifica-
ções da situação e às variações na interação entre o líder e os liderados.

b. A corrente integradora aceita aspectos das correntes anteriores,
levando em consideração tanto os fatores ligados à situação, quanto os
componentes de caráter pessoal do líder e dos liderados. Demonstra, também,
que a liderança surge por intermédio do tipo e da qualidade das relações
funcionais que se estabelecem dentro do grupo, e que as competências
evidenciadas por um indivíduo não têm, por si só, o poder de transformá-lo em
líder.

c. Argumenta que o prestígio do líder é consequência de sua participação
ativa nos trabalhos ou nas postulações de determinado grupo social, aliada à
demonstração de sua capacidade profissional e de suas características pesso-
ais. Acreditam os defensores dessa corrente que, para liderar, o indivíduo precisa
estar integrado ao grupo, participando de seus ideais e da preservação dos seus
valores, bem como ciente da situação maior em que o grupo se insere.

d. Essa corrente aponta para a importância da relação entre os diversos
fatores que interferem na vida de um grupo e de como eles cooperam para o
estabelecimento e a boa manutenção da liderança de determinado indivíduo.
Abarca, também, outros estudos que assinalaram fatores externos ao grupo que
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podem influenciar no estabelecimento da liderança, em conformidade com a
teoria sistêmica.

e. Nessa corrente, destacam-se várias teorias que se firmaram ao longo do
século XX, principalmente nas três primeiras décadas que se seguiram ao término
da Segunda Guerra Mundial. Dentre essas teorias, a Teoria do Campo Social
propugna a liderança como fruto da interação de quatro fatores – situação, líder,
liderados  e interação – e responde, de modo mais efetivo, ao pensamento militar
brasileiro.

f. Essa teoria foi desenvolvida por Kurt Lewin (1890-1947), psicólogo
alemão, que, buscando explicações sobre a motivação do comportamento,
elaborou, na década de 1930, a Teoria de Campo Psicológico, com base nos
conhecimentos desenvolvidos pela Psicologia da Gestalt. Ele propôs que o
comportamento humano é o resultado da totalidade dos fatores coexistentes,
sejam do indivíduo (história de vida, características pessoais, expectativas e
outros), sejam do ambiente, desde que internalizados pelo indivíduo. Para Lewin,
a inter-relação entre todos estes fatores conforma um campo dinâmico, cujas
partes são interdependentes e resultam em um comportamento expresso.

g. Transportando essa teoria para os estudos que realizava com grupos, ele
desenvolveu a Teoria do Campo Social, em que o grupo e o ambiente formam um
mesmo todo, sendo explicada sua conduta ou seus resultados pela inter-relação
dinâmica entre suas partes, internas e do ambiente.

h. Para que um grupo atinja determinado objetivo é necessário, portanto,
que a resultante dessas forças, que partem do líder, dos liderados, da interação
entre eles e da situação, aponte para esta direção.

i. A corrente integradora procura articular as proposições das correntes
norte-americana e francesa, destacando a competência como a combinação de
conhecimentos, habilidades e atitudes expressos pelo desempenho profissional
em contextos organizacionais.

2-5
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ARTIGO III

FORMAS DE EXERCÍCIO DA LIDERANÇA

2-8. GENERALIDADES

Pode-se afirmar que a liderança é exercida basicamente de duas formas:
a direta e a indireta.

Fig 2-1. Formas de Liderança

2-9. FORMAS DE LIDERANÇA

a. Liderança Direta
(1) A liderança direta, como o próprio nome indica, ocorre em situações

nas quais o líder influencia diretamente os liderados, falando a eles com frequência
e fornecendo exemplos pessoais daquilo que prega.

(2) O líder, nesse caso, estará na linha de frente, interagindo frequente-
mente com o grupo.

(3) Por intermédio da liderança direta, laços de confiança sólidos e
duradouros são estabelecidos com os indivíduos, uma vez que o líder pode
satisfazer, em melhores condições, às necessidades de interação com os seus
liderados.

(4) Na antiguidade, os comandantes de grandes exércitos criavam laços
de liderança com seus comandados, principalmente, por meio de exemplos de
coragem, demonstrados nas batalhas travadas contra inimigos ferozes. Nelas,
eles participavam dos combates correndo os mesmos perigos que os liderados.

2-6
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Esses homens, sem dúvida, exerciam a liderança de forma direta, embora
comandassem dezenas de milhares de soldados.

(5) Nos dias atuais, normalmente exercem a liderança direta aqueles
comandantes que têm oportunidade de interagir diariamente com os subordina-
dos, observando e sendo observados de perto.

(6) Na liderança direta, o líder atua diretamente sobre o grupo quando da
execução daquilo que foi planejado nos níveis superiores. Por exemplo, o capitão,
comandante de uma companhia, conduz pessoalmente seus subordinados nos
exercícios de adestramento para o combate, executando as ordens do coman-
dante do batalhão.

(7) Nesse nível, o líder estará sempre junto aos seus liderados,
fornecendo bons exemplos pessoais. Por essa proximidade, o líder deverá estar
atento aos detalhes, uma vez que as falhas ou erros, porventura cometidos, serão
identificados com facilidade pelo grupo  (Fig 2-1).

b. Liderança Indireta
(1) Na liderança indireta, o líder exerce a sua influência atuando por

intermédio de outros líderes a ele subordinados. Nesse caso, para que consiga
influenciar os liderados nos escalões subordinados, é fundamental que se
estabeleça uma cadeia de lideranças que atinja todos os indivíduos do grupo. Em
outras palavras, é preciso que os líderes nos níveis intermediários aceitem as
ideias daquele que se encontra no topo da pirâmide e as transmitam aos
respectivos liderados como se fossem suas, evitando quaisquer distorções de
entendimento da mensagem.

(2) Em grandes grupos humanos ou em organizações complexas, isso
tenderá a não acontecer e, por esse motivo, o líder de maior nível deverá
empenhar-se para exercer, também, a liderança direta, buscando contato mais
aproximado com todos os liderados, inclusive os dos escalões mais baixos.

(3) Atualmente, os modernos meios de comunicação de massa possi-
bilitam aos líderes, em muitas situações, falar diretamente a todos os liderados
e ser visto por todos eles.

(4) Aqueles que se enclausuram em seus gabinetes, que não dialogam
com o grupo, que não explicam as suas ideias e que não procuram convencer as
pessoas estarão em pouco tempo isolados e a confiança que possam ter obtido
de seus liderados tenderá a desaparecer.

(5) Não se pode esquecer que os comandantes que devem liderar nos
níveis mais elevados precisam exercer, também, a liderança direta em relação
aos colaboradores mais próximos. Esses indivíduos que observam o líder mais
de perto identificarão suas virtudes e fraquezas e as divulgarão para os mais
afastados. Ninguém poderá manter-se em uma redoma à prova de observação e,
por isso, todos aqueles que estiverem em função de chefia devem adotar
procedimentos adequados, que não solapem a credibilidade que precisam ter
para liderar. Nesses níveis elevados, o chefe deve também buscar oportunidades
de, ainda que esporadicamente, exercer a liderança direta sobre todos os
subordinados. Nesse caso, ações como visitas, inspeções e palestras, dentre
outras, são formas de o líder de níveis mais elevados buscar o contato direto com
todos os seus subordinados ou, pelo menos, parte significativa desses (Fig 2-1).
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CAPÍTULO 3

LIDERANÇA MILITAR

3-1. GENERALIDADES

a. Todas as Organizações Militares (OM) estruturam-se em uma hierarquia
de cargos, que define as relações de comando e de subordinação entre os seus
integrantes.

b. Há comandantes em diferentes escalões, os quais, por vezes, são
chamados de chefes ou diretores, de acordo com a denominação do cargo que
ocupam. Neste manual, ao se utilizar a expressão “comandante”, faz-se
referência também aos chefes e aos diretores militares, uma vez que todos
exercem ação de comando. A palavra comandante aplica-se desde os coman-
dantes dos mais altos escalões do Exército Brasileiro, até os comandantes de
escalões mais elementares, como as esquadras ou turmas.

c. A ação de comando pode ser exercida por oficiais e praças. Todo
comandante está investido de uma autoridade legal para exercer suas funções,
isto é, detém um poder que lhe foi delegado por intermédio de leis e regulamentos,
ou por força de uma situação.

d. Por outro lado, o comandante também desempenha funções de caráter
administrativo. É de sua responsabilidade a gestão de recursos humanos, de
material, de patrimônio, das finanças e ambiental em seu escalão. Em outras
palavras, pode-se dizer que todo comandante é, também, um administrador ou
gestor.

e. Pode-se observar que as diferentes atribuições e prerrogativas do
comandante mencionadas até agora se situam em uma esfera formal. Ou seja,
elas derivam do próprio cargo ocupado pelo comandante ou da função específica,
independentemente das características das pessoas envolvidas na execução
das atividades, ou da missão atribuída ao grupo militar.
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f. Entretanto, mais do que exercer autoridade sobre militares subordina-
dos, comandar implica lidar com pessoas. Cada militar possui traços de
personalidades distintos e complexos, possui motivações, necessidades, inte-
resses e desejos, os quais vão além de suas atribuições formais e interferem
diretamente no modo como será cumprida sua missão. Ao lidar com tais
aspectos humanos, o comandante passa a atuar também na esfera informal do
relacionamento interpessoal.

g. Como foi visto, o comandante possui uma autoridade legal, que implica
no fato de que seus subordinados têm a obrigação de cumprir suas ordens. Mas
como fazer com que as ordens sejam cumpridas da melhor forma possível? Como
estimular os subordinados a contribuírem espontaneamente para o bom anda-
mento do serviço? Como os fazer agir proativamente, buscando prevenir proble-
mas, propor soluções e sugerir inovações? Como estabelecer um bom ambiente
de trabalho, em que a cooperação e a camaradagem sejam a regra? Como
influenciar a mudança de atitude dos subordinados que apresentam dificuldades
profissionais ou pessoais? Como os conduzir ao combate em busca do
cumprimento da missão, mesmo quando as circunstâncias envolvem condições
extremas e risco de perder a vida?

h. Questões como essas transcendem o mero exercício formal da
autoridade pelo comandante. Não se trata apenas do cumprimento exterior,
mecânico, de ordens, mas de um envolvimento pessoal, interior, nas tarefas
realizadas. Pode-se chamar, também, de comprometimento afetivo, pois englo-
ba o campo dos valores, sentimentos e emoções humanas.

i. Embora muitas vezes não seja percebido, esse campo está sempre
presente nas atividades militares. Cabe ao comandante procurar observá-lo,
conhecê-lo e considerá-lo em suas decisões.

j. Naturalmente, os subordinados possuem expectativas em relação ao
seu comandante. Esperam, por exemplo, que o chefe militar exerça com
seriedade e responsabilidade suas funções. Esperam que tenha conhecimento
profissional suficiente para dar direções seguras ao grupo que comanda, que atue
com justiça e transparência.

k. Tal postura requer interesse em conhecer as particularidades dos
subordinados, suas necessidades, dificuldades e aspirações. Significa levar em
consideração esses aspectos nas decisões de comando, tentando conciliar as
características dos subordinados às necessidades do serviço e objetivando
cumprir a missão da melhor maneira possível.

l. O comandante deve exigir de seus subordinados a máxima dedicação ao
serviço. Por outro lado, deve estar atento aos seus problemas e oferecer apoio
nas dificuldades.

m. Quando o comandante manifesta interesse genuíno por seus subordi-
nados e realmente se dedica a conduzi-los com profissionalismo e senso de
justiça, começa a se estabelecer um vínculo, que ultrapassa as relações formais.
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Ao longo do tempo, os subordinados passam a considerá-lo não apenas pela
autoridade formal de comandante, mas desenvolvem respeito à sua pessoa.
Pode-se dizer, então, que começa a emergir a liderança.

3-2.  CONCEITO DE LIDERANÇA MILITAR

Por tudo o que foi exposto, percebe-se que a liderança militar não é algo
que surge de uma hora para a outra, mas é construída com o passar do tempo,
é fruto do relacionamento interpessoal estabelecido no cumprimento das mis-
sões militares. Sintetizando, é possível afirmar que:

A liderança militar  consiste em um processo de influência
interpessoal do líder militar sobre seus liderados, na medida
em que implica o estabelecimento de vínculos afetivos
entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos
objetivos da organização militar em uma dada situação.

3-3.  ASPECTOS BÁSICOS

a. A liderança militar estabelecer-se-á apoiada basicamente em três
pilares:

- proficiência profissional;
- senso moral e traços de personalidade característicos de um líder; e
- atitudes adequadas.

b. Assim, observa-se o que o líder deve saber , ser  e fazer , além de interagir
com o grupo e com a situação. São os fatores que criam e sustentam a
credibilidade do líder militar  (Fig 3-1).

Fig 3-1. Pilares da Liderança Militar
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c. A proficiência profissional  indica capacidade, conhecimento, cultura.
É condição sine qua non para o exercício da liderança, pois é a primeira qualidade
que se observa e se exige de alguém que exerce uma função de comando.
Abrange, além dos conhecimentos peculiares à profissão, a capacitação física
para estar à frente dos trabalhos a serem realizados, a habilidade para se
comunicar de modo eficaz com o grupo, o conhecimento de seus liderados e,
sobretudo, o cuidado para interagir com pessoas, respeitando-as em suas
deficiências e dificuldades.

d. O senso moral  diferencia os que usam o poder que determinado cargo
lhes confere para fazer o bem e agir em prol da coletividade e da missão, dos que
se aproveitam do cargo para auferir vantagens pessoais. Implica na incorporação
à personalidade (caráter e temperamento) de importantes valores morais.

e. O indivíduo deve possuir determinados traços de personalidade. A
capacidade de liderança ocorre da junção harmoniosa de valores e de caracte-
rísticas desejáveis da personalidade (o ser ) com os diversos conhecimentos
necessários a um líder (o saber ).

f. A atitude adequada , fator preponderante para capacitá-lo ao exercício
da liderança (o fazer ), deve ser evidenciada na forma como o homem emprega
os valores e as competências de sua personalidade com as ferramentas que seus
conhecimentos lhe oferecem.

g. A motivação para liderar será o elemento disparador que levará o líder
a integrar os três pilares acima abordados.

h. No entanto, ainda que determinado militar possua adequada capacidade
de liderança e motivação para exercê-la, isso não assegura que ele venha a ser
um bom líder. O processo de influência do líder sobre os liderados dependerá de
como se relacionarão os quatro fatores da liderança (situação – líder – liderados
– e interação entre líder e liderados) em determinado contexto. Como exemplo,
é possível citar um comandante que se tornou um excelente líder em situação de
combate e que não foi, necessariamente, um bom líder frente a uma organização
militar de natureza administrativa.

i. Dessa forma, considera-se inadequado o uso, muito comum, da
expressão “desenvolvimento da liderança”. O que pode ser efetivamente desen-
volvida é a “capacidade de liderança”, que não garante que o indivíduo se tornará
um líder, porém contribuirá significativamente para que isso ocorra.

j. Nos capítulos seguintes serão abordados aspectos que favorecem a
construção de laços de liderança entre um comandante e seus subordinados,
bem como serão explorados os três pilares básicos da liderança, por meio de um
estudo ético dos valores e das competências desejáveis de serem internalizadas
pelo comandante que deseja realmente ser um líder.
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CAPÍTULO 4

ÉTICA, MORAL, CRENÇAS, VALORES E NORMAS

ARTIGO I

ÉTICA E MORAL

4-1. GENERALIDADES

a. A origem da palavra ética vem do grego “ethos”, que quer dizer o modo
de ser, o caráter. Os romanos traduziram o “ethos” grego para o latim “mos” (ou
no plural “mores”), que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Tanto
“ethos” (caráter) como “mos” (costume) indicam um tipo de comportamento
propriamente humano que não é intrínseco; o homem não nasce com ele como
se fosse um instinto, mas adquire-o ou conquista-o por hábito.

b. No dia a dia não se faz distinção do uso dos termos “ética” e “moral”, são
empregadas as duas palavras como sinônimos. Porém, os estudiosos do
assunto fazem uma distinção entre elas. Assim, a moral é definida como o
conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes e valores que norteiam o
comportamento do indivíduo no seu grupo social. "Se por um lado a moral é
normativa, a ética é definida como" a teoria, o conhecimento ou a ciência do
comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a
moral ou as morais de uma sociedade. Assim, a ética é compreendida sob os
aspectos filosóficos e científicos.

c. Quando se faz alusão a padrões de conduta moral, naturalmente surge
a necessidade de descobrir onde esses padrões estão registrados. Na carreira
das armas, não existe, propriamente, um código moral consubstanciado em um
rol de procedimentos a serem obedecidos, à semelhança do que ocorre com
determinadas categorias profissionais.

d. No Estatuto dos Militares estão previstos os Preceitos da Ética Militar,
que exigem dos militares condutas moral e profissional irrepreensíveis. Eles são
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particularmente importantes para aqueles que exercem funções de comando em
todos os níveis, porque os subordinados esperam que seus comandantes ajam
à luz do que prescreve a lei. Se assim não o fizerem, serão questionados por isso
e poderão ter grande dificuldade para estabelecerem laços de liderança com os
subordinados.

e. No entanto, a moral militar não se circunscreve aos estreitos domínios
de um único documento formal. Ela se espraia em um leque de abrangência que
vai desde a própria Constituição Federal do País, na qual se configura a
destinação do EB, até os regulamentos, normas, planos de instrução e diretrizes,
definindo-se mediante a expressão dos valores, das crenças, dos princípios e das
tradições, inerentes à vida militar.

f. Sob uma perspectiva de nacionalidade, a responsabilidade finalística do
EB é a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da
ordem. Também, cumpre-lhe, como organização, manter os valores contidos nos
manuais e regulamentos militares, que norteiam a conduta profissional de seu
pessoal, no sentido de obediência aos padrões morais da carreira.

g. Não raro, tais padrões são singularmente característicos, constituindo
um núcleo permanente e imutável, responsável pela própria eficácia e sobrevivên-
cia da instituição militar através dos tempos.

h. Portanto, pode-se afirmar que o comportamento do militar, em qualquer
nível hierárquico, deve-se subordinar aos ditames dos elevados padrões de
integridade de caráter, encerrados na própria concepção de sua atividade
profissional.

i. Decidir e agir em uma situação concreta envolve, via de regra, aspectos
de ordem moral. Ao líder compete desenvolver, em si próprio e nos seus liderados,
sobretudo pelo exemplo, a consciência de elevados padrões morais, capazes de
fazê-los exibir conduta ilibada sob quaisquer circunstâncias. Não transigir com
os princípios e padrões morais confere ao líder o respeito e a confiança dos
subordinados, mesmo que eventualmente suas atitudes sejam pouco simpáti-
cas.

j. O líder militar deverá possuir uma consciência reta e trabalhará para
preservar os valores morais que são inerentes à sua profissão. Não poderá
entregar-se à imoralidade ou à infração voluntária e consciente de princípios
morais consagrados; tampouco poderá ser um amoral, isto é, uma pessoa que
perdeu o senso moral e tornou-se incapaz de discernir entre o bem e o mal.

k. Do ponto de vista da liderança, o respeito aos valores morais é
fundamental, pois, em todos os escalões hierárquicos, o líder militar deve estar
permanentemente atento às implicações morais de suas decisões, ordens e
diretrizes. A percepção, por parte dos liderados, de que o líder possui uma
conduta moral correta contribuirá sobremaneira para o estabelecimento de laços
de confiança mútua.
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l. Para liderar, o comandante, em qualquer nível hierárquico, deverá
demonstrar habilidade para orientar, dirigir e modificar as atitudes e as ideias dos
subordinados, por intermédio da capacidade de convencimento que possuir e da
credibilidade que tiver adquirido. Essa credibilidade muito se baseará no
comportamento moral do líder militar.

ARTIGO II

CRENÇAS E VALORES

4-2. GENERALIDADES

a. As crenças são suposições ou convicções julgadas verdadeiras a
respeito de pessoas, conceitos ou fatos.

b. Os valores representam o grau de importância atribuído, subjetivamente,
a pessoas, conceitos ou fatos. Não são inatos e, sim, aprendidos, variando de
acordo com a sociedade, a cultura e a época. Não podem ser vistos nem ouvidos,
mas, apesar disso, são reais, influenciam de modo consciente ou inconsciente
o comportamento e guiam o indivíduo e o grupo.

c. As crenças e os valores estão inter-relacionados e são incorporados
mediante um processo de aprendizagem, que ocorre nas primeiras fases da vida,
quando se aprende os modelos de conduta aceitáveis ou inaceitáveis.

d. Os valores organizam-se em uma estrutura pessoal e única para cada
indivíduo. O núcleo dessa estrutura mantém-se consistente e estável durante a
vida, mas as pessoas individualmente determinam os graus de importância para
seus próprios valores. Essa ordem é transitória. Assim, de tempos em tempos,
esses graus variam. Mesmo em um grupo em que os indivíduos comungam
valores semelhantes, esses graus variam de importância e de intensidade para
cada pessoa.

e. As mudanças individuais podem interferir nos valores do grupo e vice-
versa. Nessa interação, se os valores do indivíduo e os da instituição em que ele
trabalha se opõem, surge um conflito.

f. O conflito aparece quando é necessário escolher um entre valores de
igual importância, ou quando a importância relativa dos maiores não está bem
determinada. Essas discrepâncias causam tensão. Assim, se a estrutura de
valores profissionais não está bem definida, esses conflitos podem produzir
atritos e frustrações.

g. No caso do EB, considera-se que a compreensão e a aceitação de
crenças e valores comuns, pelos integrantes de uma Unidade, reduzem os
conflitos, diminuem os obstáculos na interação e facilitam a ação coletiva.

h. O líder militar precisa saber comunicar os valores da instituição e servir
de exemplo para seus liderados, por meio de ações coerentes com os valores que
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procura transmitir, pois a sua credibilidade é de vital importância para o exercício
de sua liderança.

i. Os subordinados tendem a imitar as características demonstradas pelo
líder. Isso evidencia a importância da conduta moral de quem pretende exercer a
liderança militar, pois as atitudes são mais facilmente imitadas do que aprendidas.

4-3. VALORES

Dentre os diversos valores estabelecidos pela Ética Militar, os quais
também se encontram previstos no Estatuto dos Militares, destacam-se, a seguir,
os considerados mais importantes para o líder militar.

a. Valores Básicos
(1) Honra

A honra significa a consciência da própria dignidade, que faz a pessoa
agir de modo a conservar a própria estima e merecer a dos outros. Traduz-se na
caserna, também, como o pundonor militar. É fácil entender que líderes, em
qualquer nível, não podem ser pessoas que tenham a honra abalada. Nessa
situação, seria muito difícil que conseguissem liderar seus comandados. Por isso,
é preciso que os comandantes saibam o que é a honra e qual a importância que
ela tem para a liderança militar.

(2) Honestidade
A honestidade é um valor derivado da honra e estreitamente relacio-

nado com a verdade. A pessoa honesta executa as suas atividades sem enganar
ou fraudar e não admite  a corrupção. É inconcebível um líder desonesto, que se
deixa corromper por vantagens oferecidas em troca da execução de ações ilícitas
do ponto de vista moral ou legal. Para o líder, mais importante do que lograr
vantagens pessoais e pôr em risco a sua honra é o seu senso moral e a sua
consciência.

(3) Verdade
(a) A verdade, tão cara e necessária aos militares, está implícita na

honestidade, mas tem o seu significado próprio, pois também representa a
realidade e a autenticidade. É  imprescindível que o militar fale a verdade, e seja
autêntico em suas atitudes perante subordinados, pares, ou superiores.

(b) O militar mentiroso ou falso é figura inadmissível e certamente será
rejeitado pelos seus camaradas em todos os escalões, uma vez que o repúdio à
mentira e à falsidade está profundamente enraizado no inconsciente coletivo dos
militares. Por essa razão, o mentiroso ou falso jamais conseguirá liderar seus
subordinados.

(4) Justiça
(a) O senso de justiça pode ser definido como o dever moral de dar

a cada indivíduo o que lhe é devido. É a base insubstituível do relacionamento entre
as pessoas e dessas com o Estado. Uma das maiores responsabilidades dos
líderes é mostrar aos subordinados, pela palavra e pelo exemplo, o senso de
justiça, que se traduz em uma consciência clara dos próprios direitos e deveres,
bem como dos direitos e dos deveres dos outros.
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(b) Qualquer militar que tenha o privilégio de ocupar um cargo com
autoridade sobre outros indivíduos não pode perder de vista que tem a obrigação
moral de dedicar-se à proteção e à orientação daqueles que lhe são subordinados.
Eles estão sob sua responsabilidade e dependem, quase que inteiramente, do seu
senso de justiça e de suas decisões.

(c) Todos aqueles que têm o encargo de administrar a disciplina
devem ser criteriosos no exercício dessa prerrogativa, evitando incorrer em erros
causados pela precipitação ou pela falta de conhecimento. A injustiça praticada
contra alguém provoca ressentimentos difíceis de serem esquecidos.

(d) No campo das injustiças, aponta-se, também, o favoritismo, que
é uma falta de natureza moral muito grave. Nesses casos, a justiça foi ou será
aplicada segundo interesses particulares e a qual os subordinados não perdoam
esse tipo de falha.

(e) No que diz respeito à liderança, pode-se afirmar que a injustiça
praticada contra um membro de um grupo solapa e destrói a confiança no líder.
Caso o líder perceba que cometeu uma injustiça, deve buscar repará-la imediata-
mente. Observe o exemplo:

- em um caso em que o líder tenha advertido um subordinado
perante a tropa e, posteriormente, tenha se dado conta de que cometera um erro,
deve retratar-se na mesma proporção, ou seja, perante a mesma tropa que
presenciou a injustiça.

(f) Um importante aspecto sobre o qual o líder deve estar atento,
quando da aplicação de sanções disciplinares, o líder deve focalizar sempre a
atitude equivocada do transgressor, o seu comportamento inadequado e não a
pessoa do transgressor. As pessoas tendem a aceitar, com muito mais facilidade,
uma sanção, orientação ou crítica que seja direcionada a sua atitude, do que uma
que seja direcionada a sua pessoa. A crítica pessoal dificulta o reconhecimento
do erro e, consequentemente, a correção da atitude equivocada. A título de
exemplo, a expressão “a sua atitude não foi correta...” deverá substituir a crítica
“você é isso ou aquilo...”.

(5) Respeito
(a) O respeito, como valor, é um sentimento de consideração àquelas

pessoas ou coisas dignas de reverência, deferência e gratidão, como os pais, os
idosos, as autoridades responsáveis pelos destinos do País e das instituições, os
mestres, as coisas consideradas sagradas, a família, as personalidades, os
comandantes e os heróis da História de nossa Pátria, bem como os símbolos que
a representam.

(b) O respeito é um valor que caminha em quatro direções principais:
o respeito aos entes religiosos; o respeito às leis e aos regulamentos; o respeito
aos camaradas; e o respeito às pessoas em geral. O líder militar tem a obrigação
de respeitar os superiores hierárquicos, de tratar com afeição os irmãos de armas
e o subordinado com dignidade e urbanidade.

(6) Lealdade
(a) A lealdade é um valor relacionado com atitudes de solidariedade

à instituição ou ao grupo a que se pertence e se manifesta pela verdade no falar,
pela sinceridade no agir e pela fidelidade no cumprimento do dever e das
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responsabilidades assumidas.
(b) A lealdade às pessoas deverá existir em função dos demais

valores que elas defendem ou representam e não em função do cargo ou do poder
de que estão investidas.

(c) Para que a lealdade entre os integrantes de um grupo militar seja
estabelecida, alguns pontos devem ser observados:

- a importância da reciprocidade, ou seja, a lealdade tem que ser
recíproca;

- a lealdade ao EB e à OM à qual pertence;
- a lealdade ao comandante, que arca com a responsabilidade

funcional de conduzir uma organização ou um grupo;
- a lealdade aos companheiros do mesmo nível hierárquico;
- a lealdade aos subordinados; e
- a conquista da lealdade, ou seja, não há maneira de exigir que

outras pessoas nos sejam leais; a lealdade tem que ser conquistada.
(d)  Não existe coesão em um grupo em que não reine a lealdade,

pois, nessas condições, não se desenvolve a confiança mútua e o grupo se
desagrega quando surgem as primeiras dificuldades.

(7) Integridade
A integridade de caráter ou probidade é o valor moral identificado

como o mais importante, porque condensa todos os demais. A integridade deve
ser entendida como a qualidade daquele a quem nada falta do ponto de vista moral
e sugere a ideia de um caráter sem falhas. Portanto, o militar íntegro ou probo é
honrado, honesto, verdadeiro, justo, respeitoso e leal.

b. Valores Militares
(1) Patriotismo

O patriotismo é o amor incondicional à Pátria e às suas tradições. O
patriota coloca os interesses do País acima dos particulares, sendo capaz de
renúncias e sacrifícios em prol do cumprimento de objetivos que contribuam para
o crescimento de sua comunidade e de sua sociedade. A Pátria é o país em que
nascemos e ao qual estamos presos por profundas raízes pessoais e familiares.
A ideia de Pátria carrega um forte potencial emocional porque enfatiza a
continuidade histórica de um povo, isto é, a sucessão de gerações que constru-
íram, com sacrifício, o patrimônio comum do território conquistado, das riquezas,
das ideias, dos símbolos, da miscigenação das raças, da linguagem e dos valores
culturais. Implica, ainda, no entendimento de que esse patrimônio herdado dos
antepassados deve ser transmitido aos filhos, aos netos e aos bisnetos, em uma
infindável sucessão de gerações. A Pátria é uma entidade fundamental que,
muitas vezes, só se aprecia devidamente quando dela se é privado.

(2) Civismo
O civismo caracteriza-se pelo cumprimento dos deveres de cidadania

e dos esforços necessários ao progresso e ao engrandecimento do País. O militar
com espírito cívico atua e participa das atividades de sua comunidade e
sociedade. Civismo é o zelo pela preservação e pelo fortalecimento dos valores
nacionais. É a dedicação à família. É a solidariedade com os demais cidadãos em
momentos de crise. O civismo não se desenvolve apenas pelo aprendizado das
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regras, senão pela atuação intensa e permanente em benefício da Pátria. É o
respeito pelas tradições históricas, pelos heróis nacionais e pelos valores que eles
defendiam, bem como pelos símbolos nacionais, que representam o povo e a sua
cultura, a Nação e a Pátria.

(3) Idealismo
(a) O idealismo é um valor resultante de dois vetores: a fé na missão

do EB e o amor à profissão das armas, cuja expressão é o entusiasmo
profissional.

(b) A fé na missão do EB traduz-se pela crença inabalável na
importância da atuação da Força no cumprimento das missões a ela destinadas
pelo povo, por meio da Constituição Federal e das leis complementares.

(c) O amor à profissão manifesta-se pelo devotamento integral à
carreira militar. Traduz-se pelo exercício entusiasmado e permanente da profis-
são, pela motivação constante, pelo prazer demonstrado no que faz, pela
consciência profissional, pelo espírito de sacrifício, pela busca do trabalho bem
feito, pela prática dos deveres militares e pela satisfação alcançada pelo dever
cumprido.

(4) Espírito de Corpo
O espírito de corpo caracteriza-se pelo sentimento de orgulho de

pertencer ao Exército de seu País, a sua Arma, Quadro ou Serviço, a sua OM e
a seu grupo. A camaradagem, o orgulho coletivo, a operacionalidade das equipes,
Unidades e Grandes Unidades fazem brotar esse sentimento que culmina na
coesão, sustentáculo para o cumprimento das missões em momentos de
adversidades. O espírito de corpo é a alma coletiva dos integrantes de um
determinado grupo. É o sentimento de sadia camaradagem e solidariedade que
aflora entre os membros de um grupo de militares que já executou ou vem
executando difíceis tarefas com empenho, ou consolidou objetivos cujas conquis-
tas exigiram penosos sacrifícios.

(5) Disciplina
A disciplina, um dos pilares de qualquer exército profissional, é um

importante valor que traduz a capacidade de proceder, de modo consciente e
espontâneo, conforme as ordens legais recebidas, as normas e as leis estabelecidas.
A disciplina não é contrária à liberdade e à iniciativa, como alguns imaginam. Trata-
se, de fato, de condição indispensável para uma vida social harmoniosa e de base
fundamental para garantir o máximo uso dos direitos das pessoas, sem perder de
vista os direitos alheios. Observe-se que, nas sociedades mais evoluídas e mais
ricas, as pessoas são disciplinadas porque a disciplina é o aprendizado da
solidariedade.

(6) Interesse pelo aprimoramento técnico-profissional
Sendo a guerra uma arte em constante evolução, o aprimoramento

técnico-profissional é condição indispensável para que qualquer militar seja
proficiente na carreira das armas. É conveniente lembrar que a proficiência é um
dos pilares da liderança militar. Além dos ensinamentos colhidos nos bancos
escolares e nas suas experiências de vida, todos os militares devem buscar o
autoaperfeiçoamento, que traduz a disposição ativa para mobilizar seus recursos
internos, visando a aprimorar e a atualizar os seus conhecimentos.
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ARTIGO III

NORMAS

4-4. GENERALIDADES

a. Os grupos transmitem os costumes, as tradições e os valores a seus
membros por meio de normas (regras ou leis), que permitem às pessoas
estabelecerem os parâmetros que vão guiar os seus julgamentos, engajarem-se
nas relações sociais e atividades profissionais, e  adequarem os comportamentos
individuais e, também, os coletivos.

b. As normas possibilitam que as pessoas, em todos os setores da
sociedade, inclusive na vida militar, possam conviver em harmonia e, portanto,
devem ser seguidas.

c. Normas são padrões, regras e diretrizes usadas para dirigir o comporta-
mento humano. O Regulamento Disciplinar do Exército e o Código Penal Militar
são exemplos de normas formais que guiam o comportamento dos militares em
situações diversas, definindo aquilo que é ou o que não é permitido. Os
regulamentos, de modo geral, os códigos de segurança e os procedimentos
operacionais normais também se incluem nesse grupo.

d. As normas informais são regras não escritas que orientam o comporta-
mento dos membros de um grupo. Essas também representam valores e
condutas desejáveis por todos. Têm origem, geralmente, em procedimentos
consagrados ao longo do tempo no âmbito da caserna, adquirindo força legal pela
incorporação aos usos e costumes do grupo, sem, no entanto, disporem de
qualquer amparo de lei escrita.

e. Embora não existam referências escritas amparando tais procedimen-
tos, esses são aceitos sem restrições como se constituíssem normas regulamen-
tares, não devendo, entretanto, sobreporem-se aos preceitos contidos nos
manuais e regulamentos militares. O líder, ao detectar atitudes negativas, deve
procurar eliminá-las antes que se tornem costumes para o seu grupo, vindo assim
a prejudicar o logro de sua missão.
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CAPÍTULO 5

COMPETÊNCIAS DO LÍDER MILITAR

ARTIGO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5-1. GENERALIDADES

a. Competência está relacionada com a transformação dos recursos
cognitivos, psicomotores e afetivos em comportamentos que geram resultados
práticos.

b. As competências cognitivas e psicomotoras são formadas pelo conjunto
de conhecimentos e habilidades fundamentais relativos à profissão militar
obtidos com o estudo, com a experimentação, com a informação, com a
autoavaliação e com a vivência na caserna.

c. Já as competências afetivas, como o próprio nome sugere, estão mais
diretamente ligadas ao domínio afetivo. Podem ser pessoais, quando estão
relacionadas com características do líder no âmbito individual, e interpessoais,
quando, para serem externadas, necessitam interação com outras pessoas.

d. É importante destacar que, de nada adianta para o EB a existência de
líderes possuidores de excepcionais competências se eles não possuírem em
sua personalidade os valores fundamentais que compõem o bom caráter e a Ética
Militar.

e. Faz-se mister ressaltar que, para ser líder, não necessariamente o
militar deverá  desfrutar de todas as competências a serem apresentadas.
Entretanto, deve empenhar-se em incorporar à sua personalidade o máximo
possível dessas competências, o que certamente influenciará positivamente para
que seja reconhecido pelo grupo como líder militar.
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ARTIGO II

COMPETÊNCIAS COGNITIVAS E PSICOMOTORAS

5-2. PROFICIÊNCIA TÉCNICA E TÁTICA

a. Os líderes, em todos os escalões, devem estar bem capacitados, pois
os desafios que incidem sobre suas personalidades e habilitações profissionais
aumentam consideravelmente ao longo da carreira. Para executar com êxito uma
missão, o líder deve conhecer em detalhes a sua profissão, deve estar bem
informado, decidir, transmitir suas ordens e acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos.

b. A instrução militar proporciona aos líderes a aquisição de habilidades,
conhecimentos e comportamentos que são os elementos-chave para a absorção
de valores profissionais e de proficiência técnica e tática, além de criar um
ambiente adequado para o ensino da liderança aos integrantes de escalões
subalternos.

c. Para serem eficientes, os líderes devem procurar adquirir proficiência que
os habilite, também, a acelerar o esforço de cooperação do grupo em direção à
consecução dos objetivos da missão.

d. A capacidade técnica é decisiva para a manutenção segura do equipa-
mento militar e para o seu emprego eficaz. O conhecimento acerca dos Materiais
de Emprego Militar (MEM) e a capacidade de empregá-los adequadamente devem
ser preocupações constantes de um líder.

e. A capacidade tática é essencial para o emprego de forças militares, cujo
objetivo é vencer o oponente. O líder deve ter a capacidade de decidir e operar com
oportunidade no ambiente hostil do combate, aplicando seus conhecimentos.

f. Por fim, pode-se afirmar que a demonstração da capacidade técnica e
tática pelo líder contribuirá, sobremaneira, para a criação da confiança que os
liderados devem ter no seu líder, vindo a aumentar o poder de combate do grupo.

5-3. APTIDÃO FÍSICA

a. A aptidão física de um militar é o somatório da boa saúde e de um
adequado preparo atlético.

b. Um comandante que não desfruta de boa aptidão física dificilmente
conseguirá a confiança e a liderança de seus subordinados, porque não é um bom
exemplo.

c. É amplamente reconhecido o valor do treinamento físico para a manuten-
ção da boa forma do corpo e da mente. O treinamento físico militar, executado em
conjunto com método e hábitos saudáveis, é o segredo para adquirir boa aptidão
física, fundamental para uma liderança eficaz.
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5-4. CONHECIMENTOS SOBRE O SER HUMANO

a. Autoconhecimento
Sócrates afirmou que o homem deve conhecer a si mesmo. Para o líder,

isso é fundamental, pois ele deve saber os seus pontos fortes e fracos, a fim de
reforçar as suas capacidades e minimizar as suas deficiências. O autoconhecimento
é a expressão da inteligência emocional.

b. Conhecimento e compreensão da natureza humana
(1) A compreensão da natureza humana favorece o embasamento

necessário para que o líder possa perceber as forças que atuam dentro de uma
situação particular e procure utilizá-las para o cumprimento da missão. Essa
busca pelo entendimento do que é a natureza humana estabelece um quadro de
referência por meio do qual o líder avalia, orienta, executa e motiva.

(2) A tarefa mais difícil com que qualquer líder militar se defronta é a de
inspirar os subordinados e gerar neles a coragem necessária para superar a
incerteza e o medo. Para isso, o líder precisa compreender a natureza humana
e os motivos que levam as pessoas a se portar de determinada maneira, para agir
no grupo com a necessária inteligência emocional. O líder inteligente, do ponto de
vista emocional, tem a capacidade de reconhecer seus próprios sentimentos e os
dos outros para administrar bem as emoções em si mesmo e nos seus liderados.

(3) Importante é também a percepção das necessidades e das expectati-
vas que todos trazem para a vida militar, em decorrência de sua formação anterior,
e que, interagindo com as pressões da vida castrense, dão origem a muitos
comportamentos inesperados.

c. Conhecimento dos subordinados
O acompanhamento e a observação constantes dos subordinados

permitirão ao líder o conhecimento mais profundo das capacidades e das
limitações de cada um. É importante ressaltar que somente a convivência direta
com os comandados permitirá, na íntegra, esse conhecimento. Conhecendo
profundamente seus subordinados, o líder estará preparado não apenas para
escolher o militar mais qualificado para uma determinada missão, mas também
poderá atender, de uma forma mais efetiva, às suas necessidades e proporcionar-
lhes bem-estar.

ARTIGO III

COMPETÊNCIAS AFETIVAS PESSOAIS

5-5. COMPETÊNCIAS DIRETAMENTE RELACIONADAS AOS VALORES

a. Coerência
Competência para agir de acordo com as próprias ideias e pontos de vista

em qualquer situação. É a expressão da integridade e da autenticidade. Significa
firmeza, franqueza, sinceridade e honestidade em relação a si próprio e a
superiores, pares e subordinados. Na vida profissional ocorrem muitas situações
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em que as pessoas são pressionadas a tomar atitudes em desacordo com os
seus princípios morais. Esses momentos representam um teste para a sua
capacidade de resistir a pressões, a fim de preservar a sua coerência.

b. Coragem
Competência para controlar o medo e continuar desempenhando com

eficiência a missão. A coragem apresenta-se sob duas formas:
(1) Coragem física: superação do medo de dano físico no cumprimen-

to do dever.
(2) Coragem moral: defesa dos próprios valores, princípios morais e

convicções. Existe coragem moral quando o militar faz algo baseado em valores
e princípios morais, sabendo que esse ato pode contrariar seus próprios
interesses ou trazer-lhe algum prejuízo.

c. Dedicação
Competência para realizar atividades com empenho. A dedicação está

estreitamente relacionada com as crenças, os valores e o caráter do líder. Esse
profissional é fortemente motivado para aprender e aplicar conhecimentos e
habilidades com o intuito de conseguir tropas disciplinadas e coesas.

d. Imparcialidade
Competência para julgar baseando-se em dados objetivos, sem se

envolver pela afetividade. Significa atribuir igual tratamento a todos os subordina-
dos, distribuindo recompensas de acordo com o mérito e o desempenho de cada
um, e sanções, quando for o caso, sem se deixar influenciar pelas características
pessoais dos comandados. É a expressão do valor justiça .

e. Responsabilidade
Competência para assumir e enfrentar as consequências de suas

atitudes e decisões. É a característica que leva o líder a perseguir seus objetivos,
procurando superar os obstáculos e tomando decisões baseadas na razão e em
princípios morais, com total honestidade. O líder responsável baseia-se, integral-
mente, no seu código de crenças e valores profissionais, quando determina, faz
cumprir e assume as consequências de todos os seus atos.

5-6. COMPETÊNCIAS RELACIONADAS ÀS HABILIDADES INDIVIDUAIS

a. Adaptabilidade
Competência para se ajustar apropriadamente às mudanças de situa-

ção. A História já comprovou que nem sempre vence o mais forte, e, sim, o mais
adaptável. A adaptabilidade é desejável tanto no plano das ideias e normas, como
no plano do ambiente operacional. O líder deve ter agilidade na adaptação às
situações de incerteza ou de mudanças, a fim de pensar e aplicar, em tempo hábil,
soluções alternativas quando a decisão ou a ação adotada não está sendo eficaz.

b. Autoconfiança
Competência para reagir com segurança e convicção diante de dificulda-

des. É a convicção em ser bem-sucedido em tudo o que deve ser realizado. A
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autoconfiança é demonstrada pela aparência, pelo olhar, pela voz, pelo entusias-
mo no modo de falar e de agir. Se o líder não estiver confiante em relação ao
resultado de uma missão ou à solução de um problema, não conseguirá fazer com
que seus liderados o estejam.

c. Criatividade
Competência para produzir novas ideias e/ou realizar combinações

originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz, principalmente diante de
circunstâncias desafiadoras. Consiste, ainda, em possuir habilidade para romper
com dispositivos ou conceitos considerados padrões, quebrando paradigmas e
inovando ao se deparar com impasses.

d. Decisão
Competência para posicionar-se diante de várias opções. É a habilidade

para tomar medidas seguras e corretas no momento adequado. A percepção e a
sensibilidade são elementos críticos para a tomada de decisões. Em algumas
situações, nas quais o tempo é um fator crítico, o líder deve decidir com rapidez
de raciocínio.

e. Dinamismo
Competência para atuar ativamente com intenção determinada. O líder

dinâmico demonstra energia e vitalidade na consecução das missões, contagian-
do o grupo. O indivíduo apático e lento terá grandes dificuldades para liderar.

f. Equilíbrio emocional
Competência para controlar as próprias reações, demonstrando paciên-

cia e tolerância, e tomando atitudes adequadas para decidir com acerto e
oportunidade. É a habilidade para avaliar, com calma e isenção, o comportamento
dos subordinados, não se deixando dominar pelas emoções. O líder deve evitar
transmitir para o grupo as pressões que sofre dos superiores, da missão e do
ambiente, e continuar sendo capaz de desempenhar as suas atividades, apesar
de estar sob pressão. O equilíbrio emocional é a expressão da inteligência
emocional.

g. Flexibilidade
Competência para reformular planejamentos e comportamentos, com

prontidão, diante de novas exigências. O líder deve ser flexível no que diz respeito
a modificar suas ações e intenções, quando avaliar como inadequada a sua
conduta. No entanto, ser flexível não significa perder autoconfiança, capacidade
de decisão e perseverança, com o intuito de não se tornar inflexível e autoritário.
A flexibilidade com rapidez de raciocínio é bastante necessária para os líderes,
tendo em vista a dinâmica das situações do combate moderno.

h. Iniciativa
Competência para agir face às situações inesperadas, sem depender de

ordem ou decisão superior. É a habilidade para, rapidamente, mobilizar a si e ao
grupo, no sentido de atingir as metas estabelecidas, sem aguardar deliberação ou
determinação dos superiores. O líder dotado de iniciativa também é ágil, cognitiva
e emocionalmente. Dessa forma, a iniciativa abrange ainda o conceito de rapidez
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de raciocínio, que se caracteriza por antecipar-se às situações de incerteza ou de
mudanças para pensar e aplicar, em tempo hábil, soluções alternativas quando
a decisão ou a ação adotada não está sendo eficaz.

i. Objetividade
Competência para selecionar, dentre várias possibilidades, o essencial

para atingir uma determinada meta. Os problemas de um grupo geralmente
decorrem da ausência de um líder ou de seus equívocos. O sucesso do líder está
apoiado na sua habilidade para identificar e agir nas situações ou problemas
potenciais ou reais tão logo surjam, escolhendo, para isso, o meio mais rápido e
direto.

j. Organização
Competência para desenvolver atividades, sistematizando tarefas. Per-

mite que as missões sejam planejadas de forma ordenada, regulando e combinan-
do as ações, as condições e os meios. As tarefas são realizadas segundo uma
ordem de prioridade e atribuídas a membros do grupo, de modo a possibilitar maior
eficiência.

k. Persistência
Competência para executar uma tarefa e vencer as dificuldades encon-

tradas até concluí-la. Depende de uma grande determinação e força de vontade.
É a perseverança para alcançar um objetivo, mesmo quando os obstáculos são
aparentemente insuperáveis. Os subordinados somente terão persistência se o
líder mostrar, com o seu exemplo, como devem ser enfrentadas as dificuldades.

l. Resistência
Competência para suportar as fadigas físicas ou os infortúnios morais. A

resistência  apresenta-se sob duas formas:
(1) Resistência física: capacidade de suportar fisicamente, pelo

maior tempo possível, as condições adversas no exercício da função ou de uma
determinada atividade.

(2) Resistência moral ou psicológica: capacidade de suportar men-
talmente, pelo maior tempo possível, as adversidades psicológicas no exercício
da função ou de uma determinada atividade. No campo da resistência psicológica,
essa pode abranger o conceito de resiliência, que significa a capacidade de se
recuperar de maneira rápida de traumas e reveses, sublimando-os ou não,
evitando que a eficiência na execução da missão seja abalada. Essa competên-
cia, apesar de ter significação específica, relaciona-se intimamente com a
persistência.
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ARTIGO IV

COMPETÊNCIAS AFETIVAS INTERPESSOAIS

5-7. COMPETÊNCIAS RELACIONADAS ÀS HABILIDADES DE RELACIONA-
MENTO

a. Comunicabilidade
Competência para expressar-se eficientemente por meio de ideias e

ações. O líder militar não precisa ser necessariamente um excelente orador,
porém deve saber comunicar-se com o grupo de maneira inteligível, seja por
linguagem verbal, seja por linguagem não verbal. Ao considerar a interação como
um dos fatores da liderança, a comunicabilidade torna-se uma competência de
grande importância, pois é por meio dela que o líder interagirá com seus liderados.

b. Camaradagem
Competência para estabelecer relação amistosa com superiores, pares

e subordinados. É a sensibilidade para perceber sentimentos, valores, interesses
e o bem-estar dos companheiros. Inclui a compreensão e o diálogo, que ajudam
as pessoas a encontrar soluções para problemas.

c. Cooperação
Competência para contribuir espontaneamente com o trabalho de

alguém e/ou de uma equipe. O líder militar deve ter uma atitude cooperadora
perante o grupo, haja vista a importância do trabalho em equipe para o êxito da
missão e da expressividade do líder, reconhecido como alguém que não somente
determina, mas que também executa quando necessário.

d. Direção
Competência para conduzir e coordenar pessoas, de modo a alcançar

um objetivo. Consiste em assumir o controle, tornando conhecidas suas ideias,
ajudando a definir os problemas e encaminhando o grupo para a ação correta, a
fim de solucionar as dificuldades e cumprir a missão.

e. Empatia
Competência para perceber sentimentos, valores, interesses e o bem-

estar dos companheiros. A empatia consiste em uma forma de conhecimento
intuitivo que uma pessoa desenvolve para com outra e que repousa na capacidade
de se colocar no lugar do indivíduo. Dessa forma, a empatia que se deseja criar
entre membros de um grupo é aquela que se caracteriza por dar às pessoas
aquilo que elas necessitam, não o que querem. A empatia não é pena, compaixão
ou simpatia, mas uma competência desenvolvida que gera a confiança, melhora
a comunicação e promove bons relacionamentos dentro e fora das organizações
ou grupos. A empatia é a expressão da inteligência emocional.
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f. Persuasão
Competência para utilizar argumentos e atitudes capazes de influenciar

ações e opiniões de outros. Uma das maiores dificuldades com que um líder se
defronta é encontrar a medida certa para a utilização dos recursos de persuasão
que possui. Os principais instrumentos positivos são: o exemplo; o estabeleci-
mento de metas e padrões definidos; o ensino e a instrução; o aconselhamento;
o saber ouvir, convencer e recompensar; e dar sentido às tarefas, tornando-as
significativas ou criando desafios. Os meios coercitivos, ou negativos, vão desde
a advertência às punições mais severas, não sendo, entretanto, os mais
desejados. Quanto maior for a habilidade do líder para utilizar tais instrumentos,
mais bem- sucedido será.

g. Tato
Competência para se relacionar com as pessoas, sem ferir

suscetibilidades, compreendendo a dinâmica das relações interpessoais e a
natureza emocional dos seus superiores, pares e subordinados, a fim de interagir
com todos da forma mais eficaz possível. O tato é a expressão da inteligência
emocional, pois o líder que detém essa competência age nos locais e nos
momentos certos, e deixa de agir no lugar e nos momentos inadequados,
obtendo, assim, êxito em seus relacionamentos. O líder com essa competência
emprega, quando necessário, o chamado sereno rigor, para orientar e corrigir os
seus subordinados.

ARTIGO V

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

5-8. GENERALIDADES

a. No início da década de 1980, um psicólogo, chamado Howard Gardner,
propôs a teoria das inteligências múltiplas, definindo sete inteligências a partir do
conceito de que o ser humano possui um conjunto de diferentes capacidades.
São elas:

(1) a lógica-matemática, que está associada diretamente ao pensamen-
to científico e ao raciocínio lógico e dedutivo; matemáticos e cientistas têm essa
capacidade privilegiada;

(2) a linguística, que está associada à habilidade de se expressar por
meio da linguagem verbal, escrita e oral;

(3) a espacial, que está associada ao sentimento de direção, à
capacidade de formar um modelo mental e utilizá-lo para se orientar;

(4) a musical, que está associada à capacidade de se expressar por
meio da música, ou seja, dos sons, organizando-os de forma criativa a partir dos
tons e timbres;

(5) a corporal-sinestésica, que está associada aos movimentos do
corpo, que pode ser um instrumento de expressão;
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(6) a interpessoal, que está associada à habilidade de notar e interpretar
o humor, o temperamento, as motivações e as intenções das pessoas, relacio-
nando-se bem com elas; e

(7) a intrapessoal, que está associada à capacidade de estar bem
consigo mesmo, de conseguir controlar os próprios sentimentos, de conhecer-
se e de usar as informações pessoais para alcançar os seus próprios objetivos.

b. Segundo Howard Gardner, cada tipo de inteligência parece desenvolver-
se de forma independente dos demais, e o alto desempenho em uma das formas
não implica no mesmo desempenho em outra.

c. A teoria da inteligência emocional, focada na corrente do campo social
e proposta por Peter Salovery e Daniel Goleman, está relacionada às inteligên-
cias intrapessoal e interpessoal e, na sequência  será apresentada, devido à sua
crescente importância para a liderança. Na verdade, será a inteligência emoci-
onal que permitirá ao comandante, em qualquer escalão, agir com sereno rigor,
conseguindo persuadir os seus subordinados.

5-9. HABILIDADES FUNDAMENTAIS

a. Os estudiosos da inteligência emocional dividem-na em quatro habilida-
des fundamentais:

(1) o conhecimento das próprias emoções (autoconhecimento);
(2) a capacidade de controlar essas emoções (autocontrole ou equilíbrio

emocional);
(3) o reconhecimento das emoções nas demais pessoas ou nos grupos

(empatia); e
(4) a administração dos relacionamentos com pessoas ou grupos (uso

correto da autoridade, da paciência e do tato).

b. A primeira habilidade diz respeito à capacidade individual de entender as
próprias emoções e sentimentos, sabendo como evoluem com o passar do
tempo.

c. Tal capacidade denomina-se “consciência paralela”. Um elevado nível de
autoconhecimento representa a diferença entre um mero “ataque de raiva” e o
reconhecimento do ataque de raiva, isto é, saber que “estou com raiva agora”.

d. Portanto, o autoconhecimento constitui-se em um fator fundamental no
controle das emoções. Para adquiri-lo é preciso fazer um trabalho de treinamento
que permita à pessoa regular suas ações, mesmo durante experiências emoci-
onais complexas e causadoras de desequilíbrios, como o combate, por exemplo.
Na realidade, as respostas fisiológicas diante de um estímulo emocional
acontecem de modo imprevisível. Resultados de pesquisas neurológicas suge-
rem que reações químicas e elétricas no cérebro humano, provocadas por
interferências emocionais, causam forte influência no pensamento. Emoções
extremas e traumáticas tendem a induzir reações ou respostas instintivas aos
estímulos sofridos.
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e. O cérebro humano grava todas as experiências ou situações críticas
ocorridas durante a vida do indivíduo. Essas passagens permanecem indelevel-
mente escritas na mente. Quando se reproduzem circunstâncias semelhantes às
vividas, o organismo reage instintivamente ao impulso recebido, em uma fração de
segundo, antes de equacionar uma resposta lógica e objetiva às situações
consideradas.

f. Essas respostas instintivas são fatores importantes para a sobrevivência
do indivíduo em situações de perigo. Em consequência, é possível utilizar tais
conceitos para o treinamento dos militares que enfrentarão riscos, por exemplo,
no campo de batalha. Por outro lado, essas reações poderão produzir agressividade
em excesso, nociva à inteligência emocional, porque poderá exacerbar o uso da
autoridade e inibir a paciência, a empatia e o tato, impedindo que o comandante
atue com rigor.

g. A terceira habilidade, reconhecer as emoções nos outros ou nos grupos,
confunde-se com a empatia, característica fundamental da personalidade.

h. Observa-se que as pessoas, em muitas ocasiões, não expressam
diretamente seus sentimentos e muitas coisas ficam escondidas sob um manto
que só pode ser levantado por intermédio da cuidadosa observação das expres-
sões faciais, dos gestos, do tom de voz e do entendimento das meias-palavras.

i. Exemplificando o acima exposto, quando um comandante pergunta “se
está tudo bem” a um subordinado que caminha cabisbaixo, ele tenderá a dizer que
“sim”, pois evita apresentar sinais de fraqueza. Dificilmente confessará o motivo
real de seu desânimo. Portanto, será preciso pesquisar e observar melhor. Tal
trabalho só pode ser feito por alguém que tenha boa inteligência emocional e,
consequentemente, boa dose de empatia.

j. O bom ambiente de trabalho gerado pelo líder diz respeito à aplicação de
sua inteligência emocional em relação ao grupo que lhe foi dado a comandar. Na
geração desse ambiente, são importantes as três primeiras habilidades estuda-
das. Porém, a quarta, a administração dos relacionamentos, é que contém as
ações que devem ser desenvolvidas para que se crie um clima de confiança entre
o comandante e o grupo.

k. As perguntas críticas que o comandante deve fazer-se frequentemente
são as seguintes:

- Estou usando minha autoridade de maneira correta?
- Meus subordinados aceitam com naturalidade minha autoridade?

l. O modo como o comandante emprega a autoridade da qual foi investido
e como esse uso é entendido pelos subordinados são importantes para o
surgimento da confiança e da credibilidade em relação àquele indivíduo.

m. Portanto, inteligência emocional pode ser definida como a capacidade
de criar motivação para si próprio e de persistir em um objetivo, apesar dos
percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus
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desejos; de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade
interfira na capacidade de raciocinar; de ser empático e autoconfiante.

n. Ressalta-se, dessa forma, a necessidade de os comandantes, em todos
os níveis, estarem atentos às questões ligadas à inteligência emocional, porque
isso os auxiliará a estabelecer laços de liderança com os subordinados.
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CAPÍTULO 6

LIDERANÇA MILITAR E COMANDO

ARTIGO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6-1. GENERALIDADES

a. Da mesma maneira que, erroneamente, o termo liderança é muitas vezes
usado no meio civil para se referir à gerência, o termo liderança militar é
empregado, inadequadamente, como sinônimo de comando na caserna.

b. Entende-se como comando (chefia ou direção) o exercício profissional de
um cargo militar, consubstanciando a autoridade legal desse cargo, a administra-
ção e, desejavelmente, a liderança. Portanto, a autoridade legal, a administração
e a liderança podem ser consideradas ferramentas para a ação de comandar.

c. Pode-se esboçar a relação entre liderança e comando, caracterizando a
liderança como um elemento informal, mas desejável, do comando (Fig 6-1).

Fig 6-1. Liderança Militar e Comando
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d. A liderança militar é, pois, a ferramenta que permite ao comandante
mover homens e mulheres não apenas pela força de leis e regulamentos, mas por
sua qualificação profissional e pelo seu empenho pessoal. Por intermédio da
liderança militar, o comandante conduz o subordinado, realçando a vontade de
buscar a vitória, não por uma simples questão de cumprimento de ordens, mas,
sim, por considerá-la uma causa comum, justa e necessária. A liderança será
um meio de obter a superação e a manutenção da motivação, a fim de se alcançar
o envolvimento individual no esforço coletivo, na busca do cumprimento da
missão.

ARTIGO II

ESTILOS DE COMANDO

6-2. GENERALIDADES

a. Um estilo de comando corresponde à maneira como o comandante se
porta para estabelecer a direção, aperfeiçoar planos e ordens, e estimular seu
grupo para atingir metas. Algumas teorias admitem que a liderança pode ser
tipificada como autocrática, participativa ou delegativa. Entretanto, de acordo
com o conceito de liderança militar apresentado no capítulo 3 deste manual, as
referidas tipificações caracterizam-se como estilos de comando e, não, de
liderança.

b. Dessa forma, a seguir serão listados os estilos de comando mais
comuns, os quais correspondem à postura do comandante frente aos seus
comandados.

6-3. ESTILO DE COMANDO AUTOCRÁTICO

a. Esse estilo de comando dá ênfase à responsabilidade integral do
comandante, que fixa normas, estabelece objetivos e avalia resultados. O
comandante é o único a encontrar as melhores soluções para a sua equipe e
espera que os comandados executem seus planos e ordens sem qualquer
ponderação.

b. O comandante, quando no uso desse estilo de comando, centraliza
todas as decisões e não se utiliza do assessoramento dos seus subordinados
para o estudo da situação. A experiência indica que esse estilo de comando,
quando empregado indiscriminadamente e por tempo prolongado, tende a
desgastar os vínculos afetivos estabelecidos entre o comandante e os comanda-
dos.

c. No entanto, poderão ocorrer ocasiões nas quais o uso desse estilo de
comando seja adequado, como, por exemplo, em situações de combate em que
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os subordinados devam agir de forma imediata, sem qualquer questionamento ou
discussão sobre as ordens emanadas, sob pena do fracasso da missão.

d. Portanto, caberá ao comandante decidir em quais momentos deve usar
esse estilo de comando, estando sempre consciente da adequabilidade de sua
aplicação e dos efeitos, positivos ou negativos, que podem vir a causar no
cumprimento da missão.

6-4. ESTILO DE COMANDO PARTICIPATIVO

a. Nesse estilo de comando, o comandante encara como sua responsabi-
lidade o cumprimento da missão por meio da participação, do engajamento de
todos e do aproveitamento das ideias do grupo. Ao adotar o estilo participativo, o
comandante procura atuar mais sintonizado com o grupo, ouvindo e aproveitando
suas sugestões, para depois decidir. Com isso, poderá obter, com maior
facilidade, um verdadeiro envolvimento de todos os integrantes do grupo no
atingimento de seus objetivos, pois as pessoas ouvidas tendem a se sentirem
corresponsáveis tanto no êxito, quanto no insucesso das ações que forem
empreendidas.

b. Ao agir dessa maneira, será mais fácil o desenvolvimento de vínculos de
coesão, de colaboração espontânea e de interdependência entre os membros do
grupo, além de elevar os níveis de criatividade de cada indivíduo. Podem ser
criadas, também, melhores condições para o desenvolvimento de atitudes de
respeito e confiança em relação ao comandante, favorecendo os laços de
liderança.

c. O estilo de comando participativo não exclui a autoridade do comandante,
a qual deve ser exercida em sua plenitude. Cabe ao comandante as decisões
finais, depois de ouvidos e considerados os pareceres, muitas vezes conflitantes,
dos comandados.

6-5. ESTILO DE COMANDO DELEGATIVO

a. O estilo de comando delegativo é mais indicado para grupos que tratem
de assuntos de natureza técnica. O comandante, nessas situações, atribui a seus
assessores a tomada de decisões especializadas. Nesses grupos, os conheci-
mentos e experiências dos comandados poderão estar no mesmo patamar ou
acima dos conhecimentos e experiências do comandante, o qual dependerá de
assessoramento para a tomada da decisão.

b. Aponta-se, como ponto crítico desse estilo de comando, a necessidade
de o comandante saber delegar atribuições aos comandados, sem perder o
controle da situação. Para isso, deverá ouvir cada assessor ou chefe subordinado
e, com habilidades de relacionamento interpessoal, acatar ou rejeitar a assistên-
cia que lhe foi prestada, decidindo em função do objetivo final.

6-3

6-3/6-5



 C 20-10

c. Esse estilo de comando é bastante empregado nos níveis intermediários
e superiores, nos quais, muitas vezes, o poder de decisão será delegado aos
comandantes subordinados. Além disso, o estilo delegativo também será carac-
terizado nas operações de execução descentralizada.

6-6. ASPECTOS A OBSERVAR

a. A maneira como a questão dos estilos de comando muitas vezes é
abordada pode conduzir a um entendimento equivocado dos conceitos, levando
o indivíduo a crer que deve optar definitivamente por um estilo único. Para cada
situação e para cada perfil de grupo comandado poderá ser necessária a adoção
de procedimentos peculiares a determinado estilo de comando, inclusive a
alternância do uso de mais de um estilo em uma mesma situação.

b. Dessa forma, seria impróprio buscar ser um comandante que sempre
exerce o estilo de comando participativo, por exemplo. Na verdade não se deve
fazer tal escolha. Haverá situações de crise, situações em que estará lidando com
pessoas insensíveis e de atitude recalcitrante, nas quais esse estilo de comando
não se aplica, sendo necessário atuar como comandante autocrático. Raciocínio
semelhante poderá ser adotado em relação aos outros estilos de comando. Em
um grupo em que preponderam indivíduos competentes e com elevada dose de
iniciativa, o comando autocrático poderá restringir a capacidade dos subordinados
e gerar resultados negativos para o atingimento das metas daquele grupo.

ARTIGO III

LIDERANÇA EM NÍVEIS DE COMANDO

6–7. GENERALIDADES

a. Conforme apresentado  no Artigo III do Capítulo 2 deste manual,  verifica-
se que a liderança é exercida, basicamente, de duas formas: a direta e a indireta.

b. A liderança direta ocorre em situações em que o líder influencia
diretamente os liderados, falando a eles com frequência e fornecendo exemplos
pessoais daquilo que prega.

c. Na liderança indireta, o líder exerce influência atuando por intermédio de
outros líderes a ele subordinados, estabelecendo uma cadeia de lideranças que
atinge todos os indivíduos do grupo.

d. No âmbito da liderança militar, essas duas formas estarão presentes,
em diferentes proporções, nos diversos níveis de comandos, quais sejam:
pequenos escalões, organizacional e estratégico.
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6-8. NÍVEIS DE COMANDO

a. Pequenos Escalões
(1) O nível de comando de pequenos escalões é caracterizado pelas

esquadras ou turmas, pelos grupos, pelos pelotões ou pelas seções, até o nível
subunidade incorporada. É nesse nível que é exercida mais explicitamente a
liderança direta.

(2) Os líderes nos pequenos escalões serão o cabo, o sargento, o
tenente e o capitão, os quais precisam estar cientes de sua vital importância para
o cumprimento das missões dos escalões superiores.

(3) Nesse nível, o líder deve cultivar, predominantemente, a liderança
direta, deixando que cada militar tenha a oportunidade de ser investido da
responsabilidade adequada ao seu escalão.

(4) No entanto, ainda que a forma de liderança direta seja a mais
exercida, haverá momentos em que os líderes se utilizarão da forma indireta.
Como exemplo, o comandante de subunidade, quando julgar mais adequado,
poderá exercer essa forma de liderança por intermédio dos comandantes de
pelotões ou seções, bem como esses podem exercê-la por intermédio dos
comandantes de grupo e outros.

b. Nível Organizacional/Tático
(1) No nível organizacional/tático, o líder utilizará as formas direta e

indireta de liderança.
(2) A forma indireta se expressará pela capacidade de influenciar, via

cadeia de comando, o comportamento humano e de conduzir grandes efetivos
militares ao cumprimento das missões. Essa forma indireta é exercida por meio
de militares nos cargos de estado-maior, os assessores, predominantemente em
brigadas, divisões, comandos militares de área e órgãos da alta administração
do EB.

(3) É natural que o exercício da liderança sobre o pessoal da OM
subordinada seja dificultado pelo distanciamento imposto pela cadeia de coman-
do que se apresenta regularmente na estrutura organizacional.

(4) Por haver o distanciamento líder–subordinado nas subunidades
isoladas, nos batalhões, nas brigadas, nas divisões de exército e nos comandos
militares de área, a expedição de documentos e/ou o aporte de tecnologias de
informação assume(m) real importância, pois permite(m) que o líder seja visto,
ouvido e entendido pela tropa.

(5) Dessa forma, as videoconferências, os boletins diários, as ordens de
serviço, as ordens de operações, os planos de operações, as diretrizes e outros
documentos que geram ações irão materializar essa interface de relações,
tornando-se característicos do exercício da liderança nesse nível.

(6) A expedição dessas ordens, de forma adequada, permitirá ao
subordinado formar uma imagem favorável do líder e criar laços afetivos fundamen-
tais ao exercício da liderança.

(7) No entanto, o líder, nesse nível de comando, também se utilizará da
liderança direta. No contato com os seus subordinados diretos (estado-maior,
comandantes de OM diretamente subordinadas e outros), essa forma de
liderança estará muito presente. Em relação aos subordinados mais afastados,
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o líder deverá buscar, sempre que possível, criar oportunidades de, ainda que
esporadicamente, exercer a liderança direta. Sua presença em atividades como
visitas, inspeções e palestras, dentre outras, são formas em que o comandante,
no nível tático, poderá exercer a liderança de forma direta.

c. Nível Estratégico
(1) A liderança, no nível de comando estratégico, é exercida pelos

responsáveis por conduzir os grandes rumos da Instituição EB: o comandante
militar concebe a estrutura desejada; planeja a alocação de recursos; comunica
a visão estratégica da Instituição; conduz as mudanças necessárias; atua em
ambiente de incerteza e complexidade; interage com outros elementos das
diversas esferas de poder; toma decisões que afetam grande número de pessoas;
negocia com agentes externos; e, jamais, perde de vista os valores que
sustentam a Instituição.

(2) As competências desejáveis para os líderes não são imutáveis; muito
pelo contrário, elas devem acompanhar a situação vigente para atender às novas
demandas dos ambientes interno e externo da Instituição. Nem sempre são
necessárias novas competências; muitas vezes; o que varia é o grau de
importância de algumas em relação às demais.

(3) Para os líderes no nível de comando estratégico, independentemente
das mudanças situacionais, há certos valores, particularmente aqueles ligados
à formação moral, ao caráter, à ética e ao pundonor militar, que não são
“negociáveis”, ou seja, não cabe qualquer tipo de questionamento, eliminação ou
diminuição de importância (por exemplo: honestidade, lealdade, integridade,
dentre outros). Esses valores são imutáveis e constituem o pilar sobre o qual se
desenvolverão as competências específicas necessárias para o desempenho da
liderança no nível estratégico.

(4) O líder militar, no nível estratégico, deve saber influenciar os demais
líderes subordinados. Para isso, deve demonstrar firmeza ao tomar decisões,
assumindo uma atitude que mostre seu caráter marcante, e ser capaz de
persuadir outras pessoas em relação a suas opiniões. Assim, para influenciar,
o líder deve possuir duas características essenciais, a saber: a habilidade de
argumentação e a capacidade de entusiasmar.

(5) A habilidade argumentativa emprega a coerência, a lógica e o uso de
dados concretos como ferramentas de persuasão para cooptar pessoas na
aceitação de sua lógica de argumentação. Já a característica de entusiasmar
gera ânimo nas pessoas, possibilitando que se sintam motivadas. Essa carac-
terística do líder, que o torna capaz de fazer-se influente, deve ter como alvo a
interação de suas motivações com os valores, desejos e ideias das pessoas,
ampliando a relação de confiança mútua e a sensação de bem-estar nesse
intercâmbio.

(6) Assim alguns valores e competências passam a ter maior relevância
como predicativos dos líderes militares nesse nível, tais como: a competência
profissional; a capacidade de estabelecer visão de futuro; a coragem moral; a
capacidade de negociação; o comprometimento; o senso de justiça; a direção;
o caráter; a iniciativa; a visão estratégica; a responsabilidade; a integridade; a
honestidade de propósitos; a dedicação e a firmeza de princípios.
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(7) Por oportuno, faz-se necessário estabelecer outras competências a
serem adicionadas ao cabedal de capacidades do líder militar no nível estratégi-
co, destacando-se o estabelecimento de relacionamentos funcionais externos;
o conhecimento dos sistemas político e social; o relacionamento interpessoal;
a visão prospectiva; a persuasão estratégica; a capacidade de comunicação; a
flexibilidade para mudanças; e a transformação dos desafios em oportunidades.

(8) No nível estratégico, o líder militar deve estar motivado, ainda, para
acumular conhecimentos nas áreas da liderança, da estratégia, da geopolítica,
da História Militar, da administração, da gestão empresarial, da gestão de
recursos humanos, das relações internacionais, dentre outras. Tais conhecimen-
tos servirão de suporte e, ao mesmo tempo, de ferramentas para o aprimoramento
de competências importantes, tais como a argumentação, a persuasão, a
comunicação e, em última instância, a competência profissional, todas funda-
mentais para o exercício eficaz da liderança nos mais altos níveis da Instituição.

(9) A complexidade das relações funcionais de um líder nesse nível,
normalmente, não lhe permite fiscalizar ou visitar os elementos operacionais da
Força, uma vez que sua presença será sempre requisitada nos maiores escalões
de decisão.

(10) As funções de fiscalização, normalmente, deverão ser delegadas
aos níveis organizacionais pertencentes ao canal de comando legalmente
vinculado.

(11) Cresce de importância, então, a expedição de ordens, diretrizes,
normas, portarias e demais tipos de documentos que sejam claros, precisos e
concisos. Isso ocorre porque a presença desses líderes nas lides diretas da
Instituição é mais difícil e em muito facilitará o estabelecimento de indicadores
de desempenho correlatos para a medição da eficácia dessas “ordens” e,
também, para permitir o detalhamento delas pelas lideranças militares
organizacionais presentes no canal de comando vinculado.

(12) No entanto, ainda que o líder, nesse nível de comando, utilize-se
predominantemente da liderança indireta, ele também deverá adotar a liderança
direta. No contato com os seus subordinados diretos (assessores, comandantes
de organizações de mais alto nível, dentre outros), essa forma de liderança estará
muito presente. Em relação aos subordinados mais afastados, o líder deverá
buscar, sempre que possível, criar oportunidades de, ainda que esporadicamen-
te, exercer a liderança direta sobre parcela sensível de seus subordinados,
buscando fortalecer os laços de liderança estabelecidos de forma indireta.

(13) A figura Fig 6-2 ilustra, de forma geral, a variação da proporção do uso
das duas formas de liderança, conforme varia o nível de comando. Pode-se verificar
que quanto mais alto o nível, ou mesmo o escalão, mais será exercida a liderança
indireta e menos a direta.
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Fig 6-2. Proporção entre as Formas de Liderança e os Níveis de Comando

ARTIGO IV

LIDERANÇA E COMANDO EM SITUAÇÕES DIVERSAS

6-9. GENERALIDADES

a. A liderança militar possui como aspecto imutável, a necessidade de
concordância com os valores do EB, tais como o patriotismo, o civismo, o
idealismo e a disciplina. Ou seja, tanto em tempo de normalidade, quanto em
tempo de crise ou conflito, os valores que sustentam a liderança militar são
essenciais e perenes. No entanto, algumas competências possuirão diferentes
graus de importância, quando da mudança de uma situação de normalidade para
uma situação de crise ou conflito.

b.Todavia, o contexto em que ocorre a liderança em situações de
normalidade e as características do líder e dos liderados farão surgir nuances
importantes na relação de liderança. Diferenças nas características de persona-
lidade do comandante o farão adotar um perfil predominante de comportamento,
com maior ou menor permissão de participação dos liderados nas decisões do
grupo e no acesso às informações. As características do grupo, por outro lado,
irão determinar, em grande parte, o estilo de comando a ser utilizado, na medida
em que o seu grau de amadurecimento, o respeito às regras e aos regulamentos,
e o comprometimento com a missão mostrarão o grau de controle e pressão a
ser exercido sobre todos.
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6-10. CENÁRIOS POSSÍVEIS

a. Na atualidade, dentre inúmeros cenários possíveis de serem identifica-
dos, podem-se considerar, em linhas gerais, os seguintes:

- cenário de paz ou normalidade;
- cenário de crise, no qual as Forças Armadas aprofundam medidas

concretas de dissuasão; e
- cenário de guerra ou conflito, no qual há o emprego militar dos meios

de defesa.

b. Neste manual, esses cenários são tratados como sinônimos e poderão
combinar-se, já que os conflitos atuais podem não ser declarados, coexistindo
com a paz e/ou com a crise.

c. A Doutrina Militar Terrestre (DMT) considera a ocorrência de um conflito
clássico (convencional) como sendo possível. Além disso, com o surgimento de
uma nova ordem de ameaças difusas (nacionalismo extremado, fundamentalismo
religioso, destruição ambiental e tráfico internacional de drogas, dentre outros),
aumentam as possibilidades de ocorrência de conflitos de novas naturezas.

d. Dentro desse contexto, e destacando que a situação é um dos fatores
da liderança, faz-se necessário que os líderes militares, em todos os escalões,
compreendam o conflito em que estão envolvidos, para que possam agir sobre
a situação a partir dos valores e interesses do Brasil.

6-11. LIDERANÇA MILITAR E COMANDO EM SITUAÇÃO DE NORMALIDADE

a. É fundamental que os comandantes, em todos os níveis, tenham a
efetiva compreensão de que aspectos de diversas naturezas influenciam o
desempenho de seus comandados. Problemas de ordem social (relacionamento
e saúde familiares, finanças e outros) ou profissional (falta de motivação,
inaptidão para cargo/função e outros) podem ser comuns a militares dos diversos
círculos, constituindo-se nas verdadeiras prioridades de cada um deles. Se tais
problemas não forem devidamente abordados e, na medida do possível, neutra-
lizados ou minimizados junto aos liderados, dificultarão o êxito na conquista dos
objetivos da OM. Logo, o comandante que buscar, nos limites de sua competên-
cia, ferramentas para ajudar os subordinados já estará dando importantes passos
para a construção da liderança perante sua equipe de trabalho.

b. Em situação de normalidade, a instrução militar destaca-se como uma
excelente oportunidade para o comandante estabelecer, ou fortalecer, os laços
de liderança com seus liderados.

c. A instrução militar, quando conduzida de forma correta e produtiva,
proporciona ao comandante o conhecimento das capacidades individuais e
coletivas de seus comandados. Isso é primordial para que os subordinados
possam manifestar os comportamentos mais adequados às necessidades
demonstradas pelo grupo.
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d. O comandante deve estar ciente de que, no transcurso da sessão de
instrução, ele estará em permanente evidência perante o público ao qual se dirige.
Dessa forma, será criada uma condição excelente para que seus traços de
liderança sejam manifestados, realçados, evidenciados e, subjetivamente,
copiados.

e. Por isso, algumas competências afetivas, aliadas a outras cognitivas e
psicomotoras, são indispensáveis para que o comandante evite ser respeitado
pelo mero aspecto funcional de sua posição hierárquica e possa aproximar-se
dos comandados, com habilidade, para modificar ou influir no comportamento de
cada um deles.

f. No adestramento, os treinamentos para o combate devem ser desenvol-
vidos em ambientes progressivos de estresse. Essa “escalada” de estresse ao
longo do treinamento permite a construção da confiança mútua entre os membros
das frações. Consequentemente, essa relação favorecerá positiva e
exponencialmente, a capacidade operativa da fração.

g. Como o campo de batalha é inerentemente provocador de estresse,
todos sofrem desse mal em algum grau. A imitação do combate, aproximando-
-se ao máximo da realidade, também deverá provocar esse estado de tensão no
combatente. Assim, o líder, como gestor de pessoas, deve preocupar-se não
somente com o controle do estresse de seus subordinados, por meio de
comportamentos atentos e comunicativos, mas também consigo próprio. O
estresse detectado nos líderes é extremamente “contagioso”.

h. O estresse contribui para a redução do nível de disciplina e da eficiência
dos subordinados e do grupo. Portanto, compete aos comandantes identificar as
situações provocadoras de estresse e os comportamentos dele resultantes, a fim
de corrigir o que for possível.

6-12. COMPETÊNCIAS MAIS EVIDENCIADAS EM SITUAÇÕES DE NORMA-
LIDADE

a. Em situações de normalidade, é muito importante que se tenha em
mente o desenvolvimento de competências e do planejamento de ações de
treinamento de líderes. Dentre as competências, destacam-se as seguintes:

(1) No nível interpessoal  – O tato, visando a agir sobre os fatores de
motivação; a persuasão, visando a conduzir espontaneamente os subordinados
e a quebrar resistências a mudanças de rotina; e a camaradagem, visando a
manter um ambiente saudável de trabalho. A direção é elementar para qualquer
situação de liderança.

(2) No nível pessoal  – A organização, ferramenta indispensável para um
bom planejamento, aumentará a eficiência, tanto operacional como administra-
tiva da OM; a responsabilidade e a dedicação, juntamente com a direção,
constituem-se em competências elementares de qualquer liderança. Além
desses, um valor de extrema importância no nível pessoal é a disciplina, um dos
sustentáculos de todas as atividades militares.
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6-13. LIDERANÇA MILITAR E COMANDO EM TEMPO DE CRISE, GUERRA OU
CONFLITO

a. O cenário de crise caracteriza-se por um estado de tensão, provocado
por fatores externos ou internos. Um choque de interesses, se não administrado
adequadamente, corre o risco de sofrer um agravamento, podendo haver uma
escalada a uma situação de guerra ou conflito.

b. Nesse quadro, o estresse, tanto coletivo quanto individual, pode afetar
negativamente o comportamento moral. Em circunstâncias de elevada tensão,
os executantes podem ser levados a correr riscos excessivos ou a violar os
próprios padrões morais. Enquadra-se nessas situações, o emprego de tropas
em missões de paz, ou mesmo em operações de garantia da lei e da ordem,
quando, normalmente, caracteriza-se o nível de tensão próprio à crise.

c. Com o agravamento de uma crise, pode surgir o conflito ou a guerra, que
se caracteriza pelo uso do grau máximo de violência entre os contendores.

d. O cenário de guerra configura uma situação na qual o poder militar e as
pessoas que integram as forças militares estão sob constante pressão, sofrendo
penúrias de todos os tipos e cumprindo ordens que, muitas vezes, colocam suas
próprias vidas em risco. A História Militar apresenta diversos exemplos em que
tal cumprimento de ordens não ocorreu automaticamente, apesar da organização
hierarquizada e da disciplina das forças militares.

e. Dessa forma, é importante que a hierarquia e a disciplina componham
um quadro em que os comandantes estabeleçam sólidos laços de liderança com
seus subordinados, para que não ocorram casos de omissão, deserção e
desobediência, dentre outros, mesmo nas situações de dificuldades extremas,
como as de crise ou as de guerra.

6-14. FATORES MOTIVADORES DE AÇÕES COM RISCO DE VIDA

a. Estudos recentes apontam os motivos que levam o soldado a obedecer
às ordens e a cumprir a missão recebida, mesmo com risco de vida. Os quatro
primeiros, e principais, são:

- o soldado sabe que seus camaradas contam com ele;
- o soldado acha que, se não cumprir a missão, será chamado de covarde

pelos seus camaradas;
- o soldado acredita que seu comandante sabe tomar a melhor decisão; e
- o soldado quer ser solidário com seu comandante.

b. Esses motivos estão muito ligados ao espírito de corpo reinante nas
instituições armadas, à camaradagem que se desenvolve entre os homens e as
mulheres e à confiança dos soldados nos seus comandantes, conforme serão
apresentados na sequência.
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6-15. NECESSIDADE DO ESPÍRITO DE CORPO DAS FRAÇÕES

a. O espírito de corpo pode ser entendido como o orgulho que cada
indivíduo possui em sua Força Armada, na sua OM, na sua profissão, na sua
Arma e em seus companheiros. Deve ser entendido, também, como um “orgulho
coletivo ”, uma “vontade coletiva ”.

b. O espírito de corpo reflete o grau de coesão da tropa e de camaradagem
entre seus integrantes. A vida de cada combatente e o desempenho do grupo
dependem de cada um dos integrantes da fração. Portanto, se os integrantes das
frações estiverem comprometidos  com os interesses do grupo, aumenta a
possibilidade de um bom desempenho em situação de conflito e,
consequentemente, de vitória no combate.

6-16. IMPORTÂNCIA DA CAMARADAGEM

a. A consciência da mesma missão – defesa da Pátria – a comunhão dos
mesmos princípios e virtudes militares, a vida e as tradições comuns, todos são
fatores de camaradagem que podem levar, se necessário, ao sacrifício da própria
vida. Os desafios do combate exigem que entre os soldados a força da amizade
se chame camaradagem. Esse sentimento, que se deve projetar no todo coletivo
a fim de alicerçar um forte espírito de corpo, é a base do bem viver e da coesão
de um exército. O engrandecimento, o prestígio e a eficácia de uma instituição
dependem, em grande parte, do espírito de corpo.

b. Nos momentos de dificuldade, são os camaradas que prestam apoio,
permitindo ao grupo prosseguir, mesmo diante dos riscos de vida. Verifica-se,
comumente, que o instinto de autopreservação estimula o companheirismo.

c. Estudos realizados apontam que quanto maiores os riscos enfrentados
pelas pessoas, mais ansiosas elas ficaram, e quanto mais ansiosas, mais
desejam estar com outras que enfrentam o mesmo perigo. A camaradagem é o
espírito de companheirismo – sentimento que cresce entre pequenos grupos de
indivíduos que vivem, trabalham e lutam juntos.

d. Assim, o líder militar deve aprender a cultivar e praticar a verdadeira
camaradagem no âmbito de seu grupo.

6-17. LIDERANÇA MILITAR NO COMBATE

a. No ambiente de incertezas que cerca os conflitos, o comandante deve
sempre buscar ter consciência da situação em que sua OM ou fração se
encontra. Seus desafios não se encerram com a tomada de decisões, pois é
preciso disseminá-las de forma que não haja dúvidas sobre sua legitimidade e
acerto, além de garantir que sejam devidamente cumpridas por subordinados
comprometidos. Ao agir dessa forma, o comandante evidenciará sua proficiência
profissional e conseguirá mostrar-se confiável e persuasivo, favorecendo o
surgimento da liderança.
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b. O comandante deve, ainda, aplicar os valores militares e preceitos da
ética militar, garantindo que seus comandados também o façam. Além disso,
deve estar atento aos valores que o grupo cria como consequência da união
provocada pelo combate, e deve desenvolvê-los, na busca da coesão da tropa.

c. Outra preocupação constante dos comandantes militares refere-se às
condições físicas, intelectuais e psicológicas de seus subordinados. Essas
últimas devem ser do seu pleno conhecimento, a fim de que não seja surpreen-
dido por reações dos comandados quando submetidos ao estresse.

6-18. COMPETÊNCIAS MAIS EVIDENCIADAS

a. Certamente será, em um ambiente de crise, guerra ou conflito, a
oportunidade em que o comandante deverá apresentar praticamente todas as
competências mostradas neste manual para que seja efetivamente um líder. Na
situação de combate, o comandante e a sua tropa estarão sujeitos a todo o tipo
de sorte, e o grupo somente reconhecerá em seu comandante um verdadeiro
líder, seguindo-o e obedecendo-o sem hesitar, se acreditar nele.

b. Cada situação irá requerer do líder uma determinada competência ou o
conjunto delas.
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CAPÍTULO 7

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO DA
LIDERANÇA MILITAR

7-1. GENERALIDADES

a. Estudar e compreender o fenômeno da liderança é tarefa relativamente
simples se comparada ao exercício da liderança. No caso específico da liderança
militar, o comandante, em qualquer nível hierárquico, lidará com pessoas e com
situações diferentes. Por isso, é missão impossível estabelecer fórmulas ou
regras que assegurem o sucesso. É importante frisar que para liderar não basta
querer; é preciso um pouco mais do que o simples exercício da vontade.

b. Na sequência, serão apresentadas orientações que auxiliarão o coman-
dante a liderar seus subordinados.

7-2. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

a. PRIMEIRA ORIENTAÇÃO: conheça os indivíduos que estão sob suas
ordens e tenha interesse pelo crescimento profissional e pelo bem-estar
de todos.

(1) Não é possível trabalhar integrado a um grupo sem conhecer as
pessoas que o compõem. Se isso não ocorrer por qualquer motivo, será muito
difícil colocar a pessoa certa no lugar certo, isto é, fazer com que cada um exerça
suas atividades na função mais adequada ao seu perfil profissional. É interessante
observar que o conhecimento das habilidades e da personalidade dos liderados
permitirá a composição de equipes homogêneas, cujos integrantes se
complementam em suas capacidades.

(2) Para melhor conhecer a sua equipe, o comandante deverá interagir
com os subordinados desde o primeiro contato, tentando identificar suas aspira-
ções, necessidades, problemas, deficiências e outros aspectos.

(3)A experiência mostra que, na maioria das vezes, quando se pede a um
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chefe de grupo uma opinião sobre um de seus subordinados diretos, o conceito
emitido não é bem fundamentado e baseia-se em poucas observações ou
impressões. Isso acontece porque é difícil memorizar todos os dados e fatos
ocorridos ao longo de alguns meses.

(4) O líder militar administra dois interesses muitas vezes antagônicos:
o interesse do serviço e o interesse dos subordinados. O interesse do serviço é
direcionado para a missão que precisa ser cumprida.

(5) O ideal seria que todos os militares se sentissem perfeitamente
integrados ao EB; que estivessem satisfeitos com o seu trabalho; que vissem
seus comandantes como amigos em quem pudessem confiar; que identificassem
o sucesso de seus próprios interesses no sucesso do EB; e que enxergassem
uma razão ou uma utilidade social no que fazem.

(6) Para permitir que seu subordinado tenha essa percepção, é preciso
conhecê-lo, colocá-lo em função adequada à sua capacidade, interessar-se pelo
seu bem-estar e mostrar-lhe que, se seu grupo de trabalho estiver bem, ele estará
igualmente bem.

(7) Essa percepção é importante porque, se um indivíduo está insatisfei-
to, seu descontentamento será dirigido contra o comandante. Por isso, nas
situações de crise, é necessário explicar aos subordinados a verdadeira situação
da Instituição, mostrando, de modo claro e convincente, os motivos causadores
dos transtornos que afetam o EB e os seus integrantes.

(8) No combate, o comandante estará preocupado em atingir ou conquis-
tar os objetivos que lhe foram determinados. A História mostra claramente que os
líderes militares mais bem aceitos e mais estimados pelos soldados eram aqueles
que não exigiam esforços inúteis e procuravam poupar suas tropas de baixas
desnecessárias.

(9) O mais importante é que os subordinados acreditem que os coman-
dantes, em todos os níveis, estão a favor deles e não contra.

(10) Quando isso ocorre, o conflito entre o interesse do serviço e o
interesse dos subordinados torna-se menor e, muitas vezes, deixa de existir.

b. SEGUNDA ORIENTAÇÃO: comunique-se com correção e eficiên-
cia.

(1) Sem a comunicação entre o líder e os liderados não haverá interação
entre eles e, em consequência, não haverá liderança. O líder irá convencer os
liderados a agirem de uma determinada maneira por intermédio de palavras e dos
bons exemplos.

(2) Na comunicação com os subordinados, em princípio, não se deve
proferir palavras de baixo calão que vulgarizam a mensagem, diminuindo sua
importância.

(3) O comandante usará palavras que sejam conhecidas pelos
interlocutores. Se as pessoas com quem fala não o entenderem, não haverá
comunicação e a mensagem ficará perdida.

(4) Deve-se falar de modo claro e sincero, transmitindo as ideias de
maneira simples e direta, sem abusar de neologismos, que, via de regra, têm
significado vago, e de termos estrangeiros peculiares a determinadas áreas do
conhecimento. O orador que “fala difícil” não deixará os ouvintes impressionados
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e sim desinteressados. Na verdade, apenas dificultará o entendimento da
mensagem proferida.

(5) No entanto, a comunicação não se processa, apenas, por intermédio
das palavras. Ela deverá ser respaldada por bons exemplos, que mostrem
claramente que o orador pratica o que prega. Se não for assim, ele cairá em
descrédito e, ainda, será taxado de incoerente pelas pessoas que o observam e
escutam, mesmo falando com desenvoltura.

(6) Por outro lado, os bons exemplos de cooperação, de dedicação, de
iniciativas úteis, da defesa corajosa dos interesses do EB e dos subordinados
são mensagens de credibilidade, pois todos ficarão seguros de que o comandan-
te é alguém com quem se pode contar e em quem se pode confiar.

c. TERCEIRA ORIENTAÇÃO: aja com decisão e firme autoridade, mas
tenha paciência, empatia e tato.

(1) O líder militar, em muitas situações, terá que decidir e dar ordens.
Entretanto, só deverá tomar decisões e emitir as ordens correspondentes após
estudar as situações que se lhe apresentarem. Reunirá todos os dados
disponíveis e, se houver tempo, consultará os especialistas no assunto em pauta
e os seus subordinados mais próximos, que poderão desempenhar o papel de
assessores. Não deverá esquecer que, mais adiante, poderá necessitar de
argumentos convincentes para defender e justificar seus pontos de vista e as
decisões tomadas. Não obstante, decidirá com rapidez, será firme e persistente
em seus propósitos e não se intimidará com críticas e opiniões contrárias.

(2) Entretanto, trabalhará com cuidado, evitando as contraordens,
causadas por mudanças de ideias e trocas de objetivos. A contraordem sugere
um planejamento malfeito e afeta a credibilidade do líder.

(3) O líder militar deve ter paciência na exposição de suas ideias. Se for
preciso, será insistente e repetirá seu ponto de vista, procurando apresentá-lo de
novas formas e com novos exemplos. Deve ter em mente que as pessoas são
diferentes umas das outras e que variam principalmente na maneira como
percebem o mundo à sua volta.

(4) No trato com seu pessoal, o líder militar será decidido e usará de firme
autoridade, sem esquecer que é necessário temperar a firmeza com paciência,
empatia e tato. Não é preciso gritar ou ofender as pessoas, perdendo o equilíbrio
emocional. Deve agir com sereno rigor.

(5) O sereno rigor é imprescindível para negociar além dos muros da
Instituição. No mundo globalizado, a liderança ganhou nova dimensão e tornou-
se necessário procurar estabelecer laços com atores externos, os quais devem
ser convencidos e não coagidos. Nesse contexto, é fundamental contar com
líderes pacientes, dotados de elevado tato e desenvolvida empatia, que saibam
dosar suas ações e argumentem com as pessoas com firmeza, mas sem feri-
las ou ofendê-las.

d. QUARTA ORIENTAÇÃO: ensine o subordinado a confiar.
(1) A confiança é o alicerce da credibilidade que o líder militar desfruta

junto aos liderados. Mas ela não surge do nada e não aparece de repente. A
confiança no líder vai surgindo aos poucos, à medida que os liderados identificam
nele uma pessoa digna de respeito.
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(2) Por isso, se o comandante quiser liderar não poderá dar maus
exemplos, mostrando que não possui as parcelas da capacidade de liderança
apresentadas no Capítulo 3 deste manual: proficiência profissional, senso moral
e competências que favorecem a liderança, além da disposição para liderar.

(3) Os subordinados sempre estarão observando o comandante. Se eles
o julgarem respeitável, confiarão nele e o aceitarão como líder, acolhendo suas
ideias, imitando os seus exemplos.

(4) Porém, os liderados não devem confiar apenas no líder. Precisam
confiar no grupo ao qual pertencem, nos equipamentos e processos com os quais
trabalham e, sobretudo, em si próprios.

(5) A confiança no grupo só acontece quando o líder obtém a coesão da
equipe. Se o indivíduo tem certeza de que pode contar com seu comandante e
com seus camaradas na hora da dificuldade, ele passa a confiar no grupo.

(6) O líder militar deve, constantemente, tratar desse assunto com os
seus liderados, explicando-lhes a necessidade do apoio mútuo e da cooperação
espontânea, para que nasça a coesão. Mais ainda, na primeira oportunidade, ele
deverá ser o principal agente a prestar apoio ao necessitado.

(7) É preciso, ainda, controlar as inevitáveis disputas entre os liderados,
mantendo-as dentro de limites civilizados, impedindo que se agravem e prejudi-
quem a coesão do grupo e, consequentemente, o cumprimento da missão. Tudo
isso será feito para obter um ambiente de trabalho favorável e motivador.

(8) Por outro lado, a confiança nos equipamentos está atrelada à
segurança dos trabalhos realizados. Por isso, o líder militar verificará os perigos
e problemas que poderão ocorrer durante os treinamentos para o combate, com
o objetivo de evitar os acidentes previsíveis. Quando ocorre um acidente, há três
prejuízos bastante visíveis: o primeiro prejuízo diz respeito à perda de vidas, ou
aos ferimentos e lesões causados aos envolvidos; o segundo diz respeito à
possibilidade de queda da credibilidade do líder; o terceiro traduz-se nos danos
às instalações e ao material. Por esse motivo, todo esforço deve ser envidado no
sentido de evitar, ao máximo, qualquer tipo de acidente.

(9) Finalmente, é necessário que os subordinados confiem em si
próprios. Isso ocorrerá à medida que as pessoas se tornem capazes de executar,
com eficiência, suas tarefas específicas e possam, também, ser empregadas em
outras funções, em caso de necessidade.

(10) Para que isso aconteça, será preciso que o comandante esteja
sempre atento e presente, orientando os menos competentes e acionando os
pouco dedicados. Essas ações devem ser executadas com sereno rigor, sem
menosprezar os indivíduos. O objetivo é fazer com que cada um adquira confiança
em seu desempenho, orgulhe-se disso e trabalhe melhor.

(11) Para haver a crença no líder militar, deve igualmente haver seguran-
ça em suas atitudes. Tal crença pode ser obtida por meio de ações e de palavras
emanadas pelo comandante.

(12) A confiança no líder é evidenciada por meio das ações moralmente
corretas e consoantes com o que se espera de uma pessoa digna de respeito e
credibilidade.

(13) A fé na missão e a certeza de bem cumpri-la somente será possível
por meio da confiança. No combate, situação em que todos estarão correndo risco
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de vida, o indivíduo somente obedecerá voluntariamente às ordens se confiar
naquele que o lidera.

e. QUINTA ORIENTAÇÃO: pondere suas decisões e mantenha o
equilíbrio emocional.

(1) O juízo sobre a situação-problema está diretamente ligado à
capacidade de decisão do líder. Não é suficiente decidir. É preciso escolher uma
linha de ação que conduza a bons resultados.

(2) Para decidir de forma ponderada não se deve agir intempestivamente.
É preciso pensar, refletir por algum tempo, que variará segundo a gravidade e a
urgência do problema. Caso não se tenha todos os elementos para decidir, é
necessário reuni-los.

(3) A decisão equivocada, tomada sem informações suficientes, ou
quando não foi realizado um estudo de situação adequado, mina a credibilidade
do líder militar por seus efeitos nocivos ao cumprimento da missão.

(4) Se o comandante almeja ser um líder, deverá aprender a ponderar
suas decisões, o que caracteriza o indivíduo que decide de maneira correta em
cada situação.

(5) O único modo que existe para atingir tal patamar é aprender a estudar
de maneira lógica as situações simples e complexas que se apresentam na paz
e na guerra.

(6) Jamais se pode decidir sem analisar a questão, levantando o seu
ponto focal e algumas linhas de ação que possam resolvê-la. Em seguida, é
preciso identificar as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, visualizando
as repercussões ou as consequências para a Instituição e para o pessoal. Só
então se decidirá.

(7) Aquele que se habitua a decidir empregando um método de “estudo
de situação”, após praticá-lo algumas vezes, incorpora-o à sua maneira de
raciocinar e adquire a capacidade de decidir com rapidez e acerto.

(8) Será útil também, quando possível, ouvir pessoas mais velhas e
experientes, principalmente aquelas que já tenham vivido ou visto casos seme-
lhantes ao que se esteja tratando.

(9) Em muitas situações, a capacidade de acerto estará entrelaçada
com o equilíbrio emocional. O indivíduo que se descontrola geralmente não age
com o adequado senso e toma atitudes prejudiciais ao grupo e a si próprio.

(10) No relacionamento com outras pessoas, é muito importante manter
uma atitude de equilíbrio e calma. Esse estado emocional desarma as intenções
agressivas dos interlocutores e facilita o diálogo equilibrado.

(11) Durante reuniões que tenham por objetivo a discussão de proble-
mas, o líder não deve se exaltar, mas expor seus argumentos com calma e lógica.
Se for o mais antigo do grupo, deverá incentivar os mais modernos a opinarem
sobre o assunto tratado, apenas exigindo que o façam de forma disciplinada.
Dessa forma, haverá maior possibilidade de convencer as pessoas, e todos os
participantes da reunião poderão desenvolver o equilíbrio emocional.

f. SEXTA ORIENTAÇÃO: elogie o trabalho bem-feito, assim como o
esforço sincero para cumprir a missão.

(1) Mesmo que não se tenha alcançado o objetivo pretendido, elogie o
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trabalho bem-feito, evidentemente corrigindo o que se fizer necessário.
(2) Existem indivíduos que só enxergam os erros e jamais reconhecem

os acertos dos outros. Estão sempre à procura de pontos falhos e gostam de
corrigir os enganos que descobrem nos trabalhos alheios.

(3) Quando tais indivíduos estão comandando, costumam exercer
pressão constante sobre todos os seus subordinados, os de bom e os de mau
desempenhos, imaginando que, agindo dessa forma, conseguirão fazê-los
trabalhar mais e obter melhores resultados. Enganam-se completamente, pois,
só irão obter enorme reação de seus subordinados e criar um insuportável
ambiente de trabalho.

(4) Se o comandante quiser liderar, terá que ser justo e reconhecer o
trabalho bem-feito. Um elogio oportuno reforça a atitude correta e o elogiado
tenderá a esforçar-se para manter o bom padrão alcançado. Todos necessitam
de estímulos que aumentem seu amor-próprio e sua autoconfiança.

(5) Se, por acaso, um grupo tiver feito um grande esforço para cumprir
uma missão difícil, concluindo os trabalhos com êxito, o líder deverá elogiar a
todos, destacando a importância da cooperação e da coesão. Cada vitória
alcançada aumentará e consolidará o espírito de corpo dos vencedores.

(6) Contudo, o objetivo poderá não ser conquistado, apesar do esforço
da equipe, e o estado moral do grupo será afetado negativamente. Nesse caso,
o comandante não deverá procurar os culpados pelo insucesso. Reunirá o grupo
e, inicialmente, ressaltará o valor e a importância do trabalho e do esforço
realizados. Em seguida, discutirá o que precisa ser mudado nos processos
empregados, para chegar ao bom resultado. O líder fará uma análise pós-ação
(APA); escutará a todos e tomará uma decisão rápida sobre os novos rumos a
seguir. Não dará tempo aos indivíduos para amofinarem-se com o insucesso;
atuará com presteza e fará com que os subordinados reajam ao desânimo.

g. SÉTIMA ORIENTAÇÃO: apoie e estimule a iniciativa de seus
comandados na busca por soluções para os problemas do grupo.

(1) Quando um grupo executa um trabalho, com o objetivo de produzir
algum bem ou serviço, mas seus integrantes não têm iniciativa e só se
movimentam após receberem ordens, alguma coisa está errada. Tal situação
gera várias consequências danosas: prazos não são cumpridos, a qualidade do
trabalho decai, materiais de emprego militar são danificados, acidentes ocorrem
com frequência e problemas de todo tipo acontecem, aparentemente sem motivo.

(2) Vários fatores podem ser identificados como causadores da falta de
iniciativa.

(3) Em um grupo composto por muitos indivíduos, é possível observar
graus variados desse atributo. Mas se todas as pessoas demonstram, ao mesmo
tempo, carência de iniciativa, isso pode estar sendo causado por alguma ação
equivocada dos comandantes nos diversos escalões da hierarquia.

(4) Há comandantes que temem as iniciativas dos que estão em funções
subalternas e, por isso, inibem-nas. Pensam que a iniciativa do subordinado
poderá ofuscar suas ações. Geralmente os que assim agem são pessoas
inseguras e têm, elas próprias, pouca iniciativa. Outros não estimulam tal atributo
em seus subordinados, porque temem as iniciativas equivocadas, que possam
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comprometer o andamento dos trabalhos. Ambas as atitudes estão equivocadas.
(5) Estudos realizados sobre a aufstragtaktik (técnica de incentivo à

iniciativa do subordinado, praticada no Exército Alemão desde o tempo de
“Frederico, o Grande”) revelaram que o exercício desse atributo sempre foi muito
estimulado em todos os escalões do Exército Alemão, porque os oficiais
alemães perceberam que a resultante das iniciativas é sempre positiva, mesmo
quando ocorrem ações na direção errada.

(6) Graças ao permanente incentivo a essa qualidade, durante a
Segunda Grande Guerra, os oficiais e sargentos alemães demonstraram, em
diversas campanhas, nas quais lutaram em situações muito desvantajosas, a
incrível capacidade de, por meio da iniciativa dos líderes militares nos grandes e
pequenos escalões, combater e vencer forças mais numerosas e  mais bem
armadas.

(7) Ora, se na guerra, em situações geralmente caóticas e imprevisíveis,
pode-se e deve-se incentivar a iniciativa dos subordinados, por que não o fazer
nas situações de normalidade?

(8) Entretanto, sempre é útil mostrar aos liderados quais são os limites
da iniciativa, para que não fiquem em dúvida na hora de decidir o que fazer.

(9) As decisões do comandante, bem como as normas da Instituição e
outras barreiras legais porventura existentes, devem ser do conhecimento de
todo o grupo e respeitadas pelos seus integrantes. Esses são os limites da
iniciativa, que só deverão ser ultrapassados em situações de emergência, ou
quando os planos estabelecidos tenham sido superados por uma nova e
imprevista situação. Não obstante, deve-se evitar ao máximo sancionar as
iniciativas equivocadas.

(10) Caudatário do incentivo à iniciativa é o incentivo aos subordinados,
sugerindo que participem e apresentem soluções para os problemas no seu nível
hierárquico. Os indivíduos assim estimulados serão levados a interessar-se e a
envolver-se muito mais pelo trabalho realizado. Essa percepção já é realidade na
gestão de grandes instituições.

(11) Se o comandante estiver liderando, não precisará temer a iniciativa
dos subordinados.

h. OITAVA ORIENTAÇÃO: converse com seus comandados, mante-
nha-os bem informados e tenha sempre uma palavra positiva para animá-
-los.

(1) O comandante deve manter contato permanente com seu pessoal e
mesmo aquele que estiver em um nível de liderança mais elevado deve, sempre
que for possível, falar diretamente aos subordinados. Quem se isola, caminha na
contramão da liderança, pois acaba por não interagir com o grupo.

(2) O líder militar não deve atuar, apenas, por intermédio dos comandan-
tes intermediários. Esse procedimento é perigoso porque, em muitas ocasiões,
esses líderes intermediários filtram os problemas, não permitindo que cheguem
ao topo da pirâmide. Se as questões forem resolvidas pelos escalões interme-
diários e suas causas corrigidas, o mal será menor. Contudo, se forem apenas
camufladas, poderão ressurgir agravadas mais adiante.

(3) Por isso, o líder militar, em qualquer nível, não pode se isolar e precisa
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ser acessível aos seus comandados, procurando oportunidades para conversar
com eles. Sem promiscuidade, frequentará os outros círculos e manterá uma
política de “portas abertas” aos subordinados, permitindo que eles o procurem.
Esse passo é importante para estabelecer canais de comunicação com os
prováveis liderados.

(4) É importante cultivar o hábito de falar aos comandados, esclarecendo
como está a situação da Instituição e da OM.

(5) Em muitas situações, deve-se fazer um trabalho visando a anular
notícias equivocadas ou falsas, considerando que os oficiais e as praças não
podem, por exemplo, tomar conhecimento de notícias inverídicas que afetam o
EB e a eles próprios, sem haver um rápido esclarecimento feito pelo seu
comandante imediato. Se isso ocorrer, toda a hierarquia ficará comprometida e
poderá perder-se a credibilidade. Nessas ocasiões, poderão surgir lideranças
emergentes ou se estabelecerem hierarquias paralelas, indesejáveis à Institui-
ção.

(6) Hoje em dia, boa parte das OM possuem redes de computadores que
agilizam a comunicação e a troca de informações e ordens. Contudo, a
comunicação digital pode não favorecer a liderança e não substitui os encontros
pessoais, nos quais o líder militar pode reforçar suas mensagens, transmitindo
sentimentos e emoções naquilo que fala. Portanto, pode-se usar a moderna
tecnologia que estiver disponível, mas não se pode dispensar o contato pessoal.

(7) Não se pode liderar a distância. É preciso manter contato aproximado
com os liderados e se comunicar com eles de maneira eficaz.

i. NONA ORIENTAÇÃO: em todas as situações, procure controlar o
medo e demonstrar coragem.

(1) Já houve tempo em que a coragem era demonstrada pelo líder militar
quando ele se lançava contra um inimigo feroz, à frente de seus seguidores,
armado de lança e espada. Era a época dos líderes guerreiros, que praticavam
a liderança heroica, modo de agir que foi sendo modificado à medida que os
combates corpo a corpo perderam o sentido diante da invenção e do aperfeiço-
amento das armas de fogo de todos os tipos e calibres. Mesmo assim, ninguém
põe em dúvida que, até hoje, o líder militar deve ser corajoso, pois enfrentar o
perigo e a morte faz parte de suas atribuições.

(2) Porém, esse atributo não se manifesta apenas como “coragem
física”, que se confunde com a intrepidez, a audácia e o destemor, mas também
como “coragem moral”, que está vinculada à capacidade de decidir em situações
de risco e de perigo, quando o líder militar coloca-se, a priori, como o responsável
pelo sucesso ou pelo insucesso que advirá da decisão tomada.

(3) Esse segundo tipo de coragem é necessário aos comandantes que
deverão decidir, tomar a iniciativa e dar ordens com poucas informações sobre
a situação do inimigo.

(4) A coragem moral manifesta-se, ainda, quando o líder se dispõe a lutar
contra as injustiças, defendendo o que é certo, arriscando-se a desagradar
pessoas importantes que possam vir a prejudicá-lo de imediato ou no futuro.
Significa também assumir riscos que outros não assumiriam; admitir perante os
subordinados que se cometeu um erro e até mesmo, desculpar-se pelo equívoco;
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e enfrentar e corrigir um ou mais comandados problemáticos.
(5) Portanto, a coragem é um atributo importante que deve ser demons-

trado para inspirar os seguidores. Se um comandante não for corajoso, seus
subordinados não o seguirão no combate ou na execução de tarefas difíceis.

j. DÉCIMA ORIENTAÇÃO: seja um permanente bom exemplo para os
subordinados.

(1) Aja sempre com responsabilidade, com honestidade, e fale sempre
a verdade, mesmo que ela não lhe seja favorável. Evite cometer falhas que
comprometam sua credibilidade.

(2) Se alguém deseja liderar, é fundamental que interaja com as pessoas,
que empregue a capacidade de persuasão, a qual deverá estar coerentemente
respaldada por bons exemplos daquilo que prega. O líder militar não pode dar
maus exemplos aos seus liderados. Se assim o fizer, rapidamente perderá a
confiança e a credibilidade do grupo.

(3) Três falhas graves deverão ser evitadas a todo custo: a falta de
responsabilidade, a desonestidade e a mentira.

(4) Pode ocorrer de as pessoas vacilarem na hora de assumir a
responsabilidade pelos seus atos e omissões. A tendência é transferir a culpa
para terceiros e justificar as próprias falhas com evasivas e racionalização de
motivos. Quem assim procede não lidera.

(5) Outra falha grave é a desonestidade, na qual estão inseridos os
roubos, as fraudes e as mentiras.

(6) Em um verdadeiro paradoxo, todo aquele que pratica um ato
desonesto procura escondê-lo, pois teme não só as consequências legais, mas
também o julgamento da sociedade. Ele sabe que a desonestidade, mais cedo
ou mais tarde, poderá vir à tona. Na verdade, todos têm plena consciência de que
não se pode confiar no desonesto.

(7) Portanto, os comandantes, em todos os níveis, têm que ser e parecer
honestos para que possam liderar homens de bem.

(8) A mentira é uma desonestidade, mas é útil comentá-la separadamen-
te, devido às suas peculiaridades. Nas Forças Armadas, a mentira é considerada
uma falta grave, que deve ser corrigida e, se necessário, rigorosamente punida.
É possível identificar dois tipos de mentira pelas consequências que produz: a
mentira que prejudica a terceiros e a que prejudica apenas ao mentiroso.

(9) A primeira é mais grave e abrange fatos gravíssimos, como o falso
testemunho. Já a segunda pode ser considerada menos grave sob o ponto de vista
social; contudo, é extremamente nociva para o autor, o qual acabará habituando-
se a ela e irá incorporar essa tendência à mentira ao seu caráter.

(10) Sob o ponto de vista da liderança militar, é notório que um oficial ou
uma praça que seja apanhado mentindo terá a sua credibilidade fortemente
abalada, podendo até perdê-la totalmente, dependendo da gravidade da mentira.

(11) Por isso, o líder militar falará sempre a verdade, mesmo que, em um
primeiro momento, isso possa prejudicá-lo. Um comandante poderá cometer
erros, mas não poderá ser identificado como um mentiroso pelos seus comanda-
dos. Nessa condição, não conseguirá liderá-los.
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k. DÉCIMA PRIMEIRA ORIENTAÇÃO: tenha um projeto para a OM ou
o grupo que está sob seu comando e saiba explicá-lo aos seus subordina-
dos.

(1) Os líderes militares são pessoas de ação que não se conformam com
o erro, que procuram criar coisas novas e melhores, que ajudam os companheiros
e subordinados a se aperfeiçoarem e que labutam continuamente pelo bem
comum.

(2) O líder militar sempre tem um projeto para o grupo que lidera. Quando
for implementá-lo, explique-o aos seus subordinados de maneira correta.

(3) Esse projeto pode ser resumido na determinação de um objetivo a ser
alcançado, na exposição da finalidade do projeto, na justificativa para fazer
mudanças e nas diversas ações que deverão ser desenvolvidas para alcançar o
objetivo pretendido.

(4) A experiência mostra que, até nas instituições e empresas de
sucesso, sempre há aspectos a serem aprimorados ou modificados, pois as
situações mudam com o passar do tempo. Há instituições e empresas que
alcançam sucesso duradouro, justamente por não se acomodarem.

(5) Entretanto, observa-se que as pessoas se habituam às rotinas e,
quase sempre, reagem a qualquer tipo de modificação que se queira fazer, seja
devido ao receio do desconhecido, seja por puro comodismo.

(6) O projeto não pode ter como objetivo beneficiar ou promover o líder,
embora isso possa acontecer de forma subjacente. Mas se os liderados sentirem
que essa é a finalidade dos trabalhos propostos, irão se tornar antagonistas das
mudanças em vez de bons colaboradores, como é desejável.

(7) Em grupos pequenos, o líder militar proporá um projeto simples, com
objetivos facilmente identificáveis e atingíveis.

(8) É conveniente salientar que, quando se deseja realizar mudanças,
deve-se ter em mente que:

- sempre haverá pessoas que reagirão, porque essas mudanças
causam insegurança, e ninguém gosta disso;

- as pessoas que mais reagirão serão aquelas que têm vulnerabilidades
e que temem ser expostas;

- é preciso saber comunicar qualquer proposta de alteração e
conduzir o processo com cuidado e competência, procurando convencer as
pessoas. A mudança precisa ter uma finalidade útil;

- estando certo da necessidade da mudança, o líder militar deverá
empregar, inicialmente, os indivíduos favoráveis a ela, porque os que reagem
poderão dificultar os trabalhos; e

- quando a mudança estiver dando certo, haverá indivíduos que eram
contra o projeto e que assimilarão a ideia. Incorpore-os aos trabalhos, sem
comentários e sem humilhações.

l. DÉCIMA SEGUNDA ORIENTAÇÃO: empenhe-se em identificar e
formar outros líderes, com os quais formará um grupo coeso e capaz de
cumprir missões complexas com eficiência.

(1) É preciso que os comandantes das diversas OM atuem de forma
eficiente, não só para se tornarem os líderes de seus subordinados, mas também
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para que todos aqueles que exercem funções de comando, em níveis hierárquicos
abaixo do seu, liderem seus comandados e participem, no seu nível, da cadeia de
liderança, a qual deve ser o alicerce da cadeia de comando.

(2) Seria possível identificar esses líderes em tempo de paz? Quais
seriam os indicadores da liderança militar? Se um comandante, em qualquer
escalão, estiver liderando, quais seriam as atitudes características dos indivíduos
que estão sob seu comando?

(3) Abaixo estão relacionadas dez atitudes características desses
liderados:

- evidenciam satisfação com o trabalho que realizam e esforçam-se
para cumprir bem as missões recebidas e as obrigações rotineiras;

- demonstram constantemente ser possuidores de iniciativa; não
ficam esperando ordens superiores para consertar o errado; são proativos, isto é,
agem por conta própria e superam as dificuldades;

- procuram caminhos alternativos diante de missões difíceis, sem
perder tempo com ponderações para evita-las;

- são bons camaradas e cooperam uns com os outros;
- demonstram grande “vibração” (algo além do entusiasmo) por

ocasião das formaturas, que contagia todos os participantes e a assistência;
- cumprem sistematicamente as ordens recebidas, razão pela qual

raramente apresentam problemas disciplinares de vulto;
- têm cuidado e esmero com a apresentação individual e demonstram

satisfação quando estão fardados;
- mantêm o Material de Emprego Militar (MEM) a seu encargo bem

cuidado, limpo e arrumado. O armamento, principalmente, está sempre manutenido
e pronto para ser usado;

- buscam o autoaperfeiçoamento, estudando as coisas da profissão
militar e requerendo cursos de especialização; e

- fazem regularmente o treinamento físico militar, buscando manter
uma boa condição física.

(4) A cadeia de liderança, que se constrói em consonância com a cadeia
de comando, garante o sucesso da OM no cumprimento de suas missões
específicas. Para as Unidades operacionais, é fundamental fazer esse trabalho,
sob pena de não se obter êxito no adestramento e no combate.
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