
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP ART ÍTALO NOGUEIRA GALDINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AS QUALIDADES ESSENCIAIS AO CMT SU PARA QUE EXERÇA UMA 

LIDERANÇA TÁTICA EFICAZ EM OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019 



 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP ART ÍTALO NOGUEIRA GALDINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AS QUALIDADES ESSENCIAIS AO CMT SU PARA QUE EXERÇA UMA 

LIDERANÇA TÁTICA EFICAZ EM OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Operacional. 



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Art ÍTALO NOGUEIRA GALDINO 

 

Título: AS QUALIDADES ESSENCIAIS AO CMT SU PARA QUE EXERÇA UMA 
LIDERANÇA TÁTICA EFICAZ EM OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO. 

 
Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Gestão Operacional, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
__________________________________ 
DOUGLAS MACHADO MARQUES - TC 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
______________________________________ 

JOSÉ RODOLFO BARBOSA ANELLI - Cap 
1º Membro 

 

 
_____________________________________ 
DILSON AMADEM NEVES MARTINS - Cap 

2º Membro e Orientador 

 

 
 

_________________________________________ 
ÍTALO NOGUEIRA GALDINO – Cap 

Aluno 

 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 



 

AS QUALIDADES ESSENCIAIS AO CMT SU PARA QUE EXERÇA UMA 
LIDERANÇA TÁTICA EFICAZ EM OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 

Ítalo Nogueira Galdino* 
Dilson Amadem Neves Martins** 

 
RESUMO 
Em qualquer operação militar, independente do ambiente operacional, a liderança será um fator para o 
êxito de determinada Força, por estar diretamente ligada com o desempenho das frações. As 
Operações no Amplo Espectro se desenvolvem mediante a combinação de operações ofensivas, 
defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos governamentais, de maneira simultânea ou sucessiva, 
em situações de Guerra e de Não Guerra. Diante dessa complexidade, as Operações no Amplo 
Espectro impõem aos menores escalões (subunidades e pelotões) a necessidade de que 
desempenhem um papel tático fundamental na concepção da operação. Tal complexidade deriva, 
dentre outros fatores, da crescente necessidade de descentralização do comando e controle, da 
necessidade de distribuir unidades em todo o campo de batalha, bem como da rápida e constante 
transição entre diversos tipos de operações, o que exige uma Força cada vez mais adaptável e ágil. 
Fruto disso, progressivamente os comandantes de subunidades necessitam desenvolver uma liderança 
tática competente que possibilite o êxito das operações. A compilação de dados obtidos por meio da 
pesquisa bibliográfica e do levantamento realizado através do questionário, permitiu identificar que a 
adaptabilidade, a comunicabilidade, a competência, o caráter, a resistência moral ou psicológica 
(resiliência), a capacidade de avaliação de risco, a flexibilidade, o autodesenvolvimento, a iniciativa, e 
a criatividade, são qualidades essenciais ao Cmt SU para que exerça uma liderança tática eficaz em 
Operações no Amplo Espectro. 
 
Palavras-chave: Operação. Amplo Espectro. Liderança. Liderança tática. Comandantes. 
 
ABSTRACT 
In any military operation, regardless of the operating environment, leadership will be a factor for the 
success of a particular Force, because it is directly linked to the performance of the fractions. Full 
Spectrum Operations are developed through the combination of offensive, defensive, pacification and 
support to government agencies, simultaneously or successively, in War and Non-War situations. Given 
this complexity, Full Spectrum Operations impose on the smallest fractions (subunits and platoons) the 
need to develop a fundamental tactical role in the concept of the operation. Such complexity stems, 
among other factors, from the growing need for decentralization of command and control, the need to 
distribute units across the whole battlefield, as well as the rapid and constant transition between various 
types of operations, which requires an ever-increasing Force more adaptable and agile. As a result, the 
subunits commanders progressively need to develop competent tactical leadership that will allow 
successful operations. The compilation of data obtained through bibliographic research and the survey 
conducted through the questionnaire allowed us to identify that adaptability, communicability, 
competence, character, moral or psychological resistance (resilience), risk assessment capacity, 
flexibility, self-development, initiative, and creativity are essential qualities for subunit commander for 
effective tactical leadership in Full Spectrum Operations. 
 
Keywords: Operation. Full Spectrum. Leadership. Tactical leadership. Commanders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Finney (2016) afirma que a liderança é, ao mesmo tempo, o recurso mais barato 

e o mais caro que nossos militares possuem. Seu custo monetário é insignificante em 

comparação ao valor de aquisição de produtos de defesa de alta tecnologia, no 

entanto, em termos de tempo, seu custo pode ser medido em décadas, devendo ser 

priorizada insistentemente pelas Forças Armadas. O preço que um exército pode 

pagar ao falhar no desenvolvimento de seus líderes é enorme, tanto no nível pessoal, 

quanto no nível institucional. 

Independente do ambiente em que se emprega uma Força Armada, a liderança 

sempre será a chave para o sucesso dos esforços militares, pois afetará diretamente 

o desempenho das unidades militares (FINNEY, 2016). 

Em 2015, o então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Norte 

Americana, General Martin Dempsey, referiu-se ao ambiente de segurança global 

como "o mais imprevisível que já vi em 40 anos de serviço" e pediu "maior agilidade, 

inovação e integração" (USA, 2015 apud FOSTER, 2016). 

A ascensão de grupos fundamentalistas islâmicos como Estado lslâmico, al 

Qaeda, Talibã e Boko Haram, que buscam provocar o terror para chocar a opinião 

pública, a fim de ganhar atenção para a causa de luta; Estados Unidos, Rússia e China 

iniciando uma nova corrida armamentista que desafia a ordem global; o aumento de 

ataques cibernéticos e uma economia global incerta, mostram a tendência da 

incerteza global que nos cercará nos anos vindouros. Diante dessas tendências, os 

exércitos devem ser liderados por homens e mulheres que prosperam na 

complexidade do ambiente atual e futuro dos conflitos (FOSTER, 2016). 

A Doutrina Militar Terrestre afirma que os Elementos do Poder de Combate 

Terrestre representam a essência das capacidades que a Força Terrestre emprega 

em situações de Guerra ou de Não Guerra. Os Elementos do Poder de Combate 

Terrestre são: Liderança, Informações e as Funções de Combate (Comando e 

Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção) (BRASIL, 

2014, p. 5-8). 

Vemos, portanto, que a liderança é considerada um Elemento do Poder de 

Combate Terrestre essencial para um emprego eficaz da Força Terrestre. Nesse 

contexto, para atuar em Operações no Amplo Espectro, é essencial que o Capitão, 

comandante de subunidade, evidencie determinadas qualidades para que desenvolva 
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uma liderança tática eficaz num cenário de atuação em Operações no Amplo 

Espectro. 

 

1.1 PROBLEMA 

 
Diante de todo o contexto apresentado, nos deparamos com a seguinte 

problemática: Quais as qualidades essenciais que devem ser evidenciadas pelo Cmt 

SU para que exerça uma liderança tática eficaz num cenário de atuação em 

Operações no Amplo Espectro? 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo, portanto, buscou verificar quais são as qualidades 

essenciais que devem ser evidenciadas pelo Cmt SU para que desenvolva uma 

liderança tática eficaz num cenário de atuação em Operações no Amplo Espectro. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a. Verificar o que caracteriza as Operações no Amplo Espectro; 

b. Apresentar as ameaças em Operações no Amplo Espectro; 

c. Caracterizar a Liderança Tática; 

d. Compreender os impactos das operações no Amplo Espectro na liderança 

tática; e 

e. Apresentar as qualidades necessárias aos líderes táticos, no nível Cmt SU, 

para o desenvolvimento de uma liderança tática eficaz num cenário de 

atuação em Operações no Amplo Espectro. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Essa pesquisa foi limitada às Operações no Amplo Espectro. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de uma liderança tática deverá ser entendido como um fator 

essencial para que o Cmt SU possa exercer um comando eficaz de sua fração 

empregada nesse tipo de operação. 
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Assim, é relevante que este estudo seja alvo de debates e estudos por parte 

dos militares, haja vista a possibilidade de emprego atual e futuro em que o Exército 

Brasileiro possa estar inserido. Dessa forma, devemos ter uma visão crítica sobre os 

aspectos que envolvem a liderança tática nesse tipo de operação, a fim de permitir a 

máxima eficiência de nossas tropas. 

Como contribuição, este trabalho buscou ampliar o cabedal de conhecimento 

acerca da Liderança Tática desenvolvida no nível de Cmt SU do Exército Brasileiro, 

particularmente no contexto das Operações no Amplo Espectro, servindo como 

pressuposto teórico para outros estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

 
Quanto à forma de abordagem do problema, utilizamos a pesquisa qualitativa 

com uso de dados quantitativos obtidos por questionários, que auxiliaram e 

complementaram a pesquisa. Quanto ao método, foi utilizado o indutivo, seguindo 

uma linha de raciocínio e argumentação como forma de viabilizar a tomada de 

decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação de fatos 

observados anteriormente e que poderão se verificar no futuro, chegando, assim, às 

generalizações. 

Para atingir o objetivo geral, utilizamos a pesquisa exploratória, buscando uma 

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo para 

o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a 

consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível.  

Quanto aos procedimentos técnicos, utilizamos a pesquisa bibliográfica. Além 

disso, valeu-se de levantamentos, os questionários já mencionados, através dos 

quais foram buscadas informações com Capitães-Alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (fase presencial), empregados como Cmt SU durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 
Na busca eletrônica, utilizando-se os seguintes descritores: "liderança, líderes, 

tática, terrorismo, ameaça, tactical leadership, leader, drones, full-spectrum conflict 

etc", respeitando as peculiaridades de cada base de dados. Foram encontradas 
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publicações de autores de reconhecida importância no meio militar, manuais de 

campanha, manuais de fundamentos, artigos científicos, publicações de estudiosos 

de defesa e liderança reconhecidos no meio militar e corporativo.   

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

a. Critérios de inclusão: 

- Estudos qualitativos publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos publicados de 1995 a 2019;  

- Estudos qualitativos que descrevem as Operações no Amplo Espectro e 

suas características; e 

- Estudos qualitativos que descrevem a liderança militar e a liderança tática. 

b. Critérios de exclusão: 

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Para a pesquisa bibliográfica, foram confeccionadas fichas de leitura. Após a 

leitura do material e tomada de apontamentos, foram feitas fichas de apontamento, 

classificadas e armazenadas eletronicamente. Então, foi iniciada a construção lógica 

do trabalho, organizando dados e ideias, viabilizando a redação do relatório, e 

proporcionando a maior parte das informações referentes à variável independente nas 

suas dimensões. 

Para a modalidade de levantamento, buscou-se a obtenção de dados através 

de informações de Capitães-Alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (fase 

presencial), empregados como Cmt SU durante a Intervenção Federal na Segurança 

Pública do Rio de Janeiro em 2018, por meio dos questionários. 

 

2.2.1 Questionário 

 

Foram verificadas a população de Capitães-Alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (fase presencial), empregados como Cmt SU durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018, tendo em vista 
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que as Operações no Amplo Espectro podem ocorrer em situações de Guerra e de 

Não Guerra. 

Foi definido que todos os integrantes da amostra deverão ter sido empregados 

como Cmt SU durante a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro 

em 2018.  

O gráfico abaixo mostra a população dos questionários, bem como as amostras 

alcançadas que atenderam a exigência mínima necessária para se obter credibilidade 

à pesquisa (gráfico 1): 

 
GRÁFICO 1 – População e participantes das amostras 
Fonte: O autor 

 

2.2.1.1 Questionário A 

 

Por meio deste questionário, distribuído aos Capitães-Alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (fase presencial), empregados como Cmt SU durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018, foi buscado 

ratificar ou refutar a necessidade de que Cmt SU evidenciem as qualidades essenciais 

(levantadas na pesquisa bibliográfica), no contexto das Operações no Amplo 

Espectro. 

O questionário preparado foi validado a partir de pré-testes, aplicados a 3 (três) 

oficiais. Dessa forma, foi possível verificar quais as dificuldades que porventura 

enfrentaram no preenchimento, bem como se algum termo estava confuso ou mesmo 

se não estava claro. Após isso, os resultados foram analisados e algumas 

modificações foram feitas de forma a tornar o levantamento mais preciso. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

15

5
6

1
2

1

13

5 5

1
2

0

População e Participantes das Amostras

População Amostra



6 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CENÁRIO ATUAL DOS CONFLITOS E AS OPERAÇÕES NO AMPLO 

ESPECTRO 

 

De acordo com a Política Nacional de Defesa (BRASIL, 2012), a segurança 

pode ser compreendida como a condição que permite ao Estado brasileiro a 

preservação da soberania e da integridade territorial, a promoção dos seus interesses 

nacionais, livre de pressões e ameaças, e a garantia aos cidadãos do exercício dos 

direitos e dos deveres constitucionais. 

Para obter essa condição, é necessário que se tenha a percepção da existência 

de ameaças que, eventualmente, possam se transformar em agressões à soberania 

ou à integridade nacional. Essas possíveis ameaças podem ter origem e implicações 

no âmbito interno ou externo do país, podendo afetar diversos campos do Poder 

Nacional total ou parcialmente (BRASIL, 2013, p. 3-1). 

Conforme o manual EB70-MC-10.223, Operações, as operações militares 

podem se desenvolver em todo o espectro dos conflitos, variando de acordo com o 

nível de engajamento, desde a prevenção de ameaças até a solução dos conflitos 

armados, podendo passar ou não pelo gerenciamento de crises (BRASIL, 2017a, p.2-

8). 

Assim, para fazer frente às eventuais ameaças, as Forças Armadas serão 

empregadas de acordo com os seguintes casos: 

Situação de guerra: Situação na qual o poder militar é empregado na 
plenitude de suas características para a defesa da pátria, principal e mais 
tradicional missão das forças armadas e para a qual devem estar 
permanentemente preparadas.  
Situação de não guerra: situação na qual o poder militar é empregado de 
forma limitada, no âmbito interno e externo, sem que envolva o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. Normalmente, o poder 
militar será empregado em ambiente interagências, podendo não exercer o 
papel principal (BRASIL, 2017a, p. 2-8). 

 
A evolução do sistema político internacional, marcada pelo fim da Guerra-Fria 

– caracterizada pela rivalidade política e estratégica entre os Estados Unidos e antiga 

União Soviética, entre 1947 e 1991 – fez com que os Estados mudassem a forma de 

abordar as questões que envolvem a segurança e a defesa nacional diante do 

surgimento de novas ameaças. Ferreira (2010, p.1) caracteriza esse fim da seguinte 

forma: 
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Se até este período se considerava os Estados como a unidade primária de 
interesse, o aparecimento de novos atores, riscos e ameaças, alterou 
significativamente as preocupações em assuntos desta matéria. Ameaças 
como o terrorismo, crime organizado transnacional, a proliferação de armas 
de destruição maciça (ADM) entre outras, passaram a constituir-se como as 
maiores preocupações ao nível da Segurança e Defesa (FERREIRA, 2010, 
p. 1, grifo nosso). 
 

Assim, num cenário de crescimento de conflitos de natureza não convencional, 

os Estados-Nações viram a necessidade de criar doutrinas que fornecessem meios 

para se opor a uma ameaça externa, bem como para reestabelecer e manter a ordem 

interna. Essas doutrinas foram desenvolvidas principalmente no período Pós-Guerra 

Fria. 

Mudanças globais, que refletem na forma de fazer política e no surgimento de 

uma nova configuração geopolítica, projetam um futuro incerto e complexo para o 

planejamento da Defesa. "Essas mudanças vêm alterando gradativamente as 

relações de poder, provocando instabilidades e incertezas e suscitando o 

aparecimento de conflitos locais e regionais" (BRASIL, 2014, p. 1-2). 

A Força Terrestre deve ser constituída por "homens e mulheres que cultuem 

princípios, valores morais e intelectuais, e sejam aptos a enfrentar os desafios em um 

ambiente estratégico complexo, cujos cenários evoluem rapidamente" (BRASIL, 2014, 

p. 1-2). 

Diante disso, alinhando com a nova tendência de conflitos, o Exército Brasileiro 

prevê o emprego da Força Terrestre – seu instrumento de ação e que inclui todos os 

elementos do EB organizados por módulos de combate – com base em capacidades, 

a partir dos fatores determinantes: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), com vistas ao emprego nas 

Operações no Amplo Espectro (BRASIL, 2014, p. 1-2). 

Operações no Amplo Espectro são definidas como: 

Operações no Amplo Espectro é o Conceito Operativo do Exército, que 
interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 
decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, 
Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea 
ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando 
conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. Requer que 
comandantes em todos os níveis possuam alto grau de iniciativa e 
liderança, potencializando a sinergia das forças sob sua responsabilidade 
(BRASIL, 2014, p.4-4, grifo nosso). 
 

Tais operações podem ser desenvolvidas "em áreas geográficas lineares ou 

não, de forma contígua ou não, buscando contemplar as diversas missões e tarefas 

que envolvem o emprego de meios terrestres" (BRASIL, 2017a, p. 2-19). 
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Concluímos, portanto, que, nessas operações que ocorrem tanto em situações 

de Guerra quanto de Não Guerra, é necessária a flexibilidade da doutrina, a fim de 

adaptar-se rapidamente às novas mudanças. Portanto, é fundamental o papel dos 

líderes militares em todos níveis, sendo exigido elevado grau de iniciativa e de 

liderança (BRASIL, 2014, p. 4-4). 

 

3.1.1 Caracterizando as ameaças 

 

Moreira (2013, p. 71) afirma que é notório o consenso entre os autores que 

tratam de assuntos militares, de que o conflito assimétrico e não-linear, também 

chamado de 4ª geração, é o conflito armado que será preponderante no século XXI. 

Como observa o General de Divisão Araujo, Ex-Chefe do Centro de Doutrina 

do Exército, "os conflitos bélicos entre Estados não desapareceram, mas têm sido 

cada vez mais raros. As novas ameaças aos Estados apresentam-se dentro dos 

próprios Estados, envolvendo atores não estatais, organizados em grupos rebeldes 

ou insurgentes, contando ou não com o apoio político e material internacional" 

(ARAUJO, 2013, p. 20 apud MOREIRA, 2013, p. 71). 

Moreira (2013, p. 72) elenca os aspectos que identificam e caracterizam as 

ameaças atuantes neste tipo de conflito: 

Quanto aos vetores de conflito, podemos citar, por exemplo, redes terroristas; 
organizações criminosas nacionais e/ ou transnacionais; agentes de 
Inteligência, espiões e elementos de operações especiais infiltrados; forças 
convencionais operando de forma não convencional; forças paramilitares 
(milícias); grupos ou indivíduos mercenários; grupos formados por 
simpatizantes à organização ou cooptados ao movimento. "Hackers” e 
atiradores de escol (snipers) poderiam ser incluídos entre esses vetores.  
Quanto ao tipo de ação, podemos identificar as ameaças que se apresentam 
aos Estados como ações criminosas (assaltos, sequestros, homicídios, roubo 
de cargas); ataques dirigidos a instalações policiais ou militares, 
infraestruturas críticas e sedes de órgãos governamentais; emboscadas a 
comboios civis e militares e tropas; ataques de pirataria a navios e 
embarcações comerciais; ações terroristas [acionamento de artefatos de 
destruição em massa; atentados suicidas]; fogos de artilharia (lançamento de 
foguetes, fogos antiaéreos); ações sobre a informação (mídia); ataques 
cibernéticos dirigidos a alvos estratégicos (sistemas operacionais de 
infraestruturas críticas, de comando e controle, de governo etc.); e ações 
contra o meio ambiente (incêndios florestais, contaminação da água etc.). 
Quanto ao terreno onde operam, as ameaças podem ocorrem em 
aglomerados urbanos e terrenos difíceis; em linhas de comunicação 
terrestres e marítimas; nas áreas de retaguarda; no espaço aéreo; e nas 
redes mundiais de computadores (espaço cibernético ou, simplesmente, 
ciberespaço).  
Quanto às fontes de recursos, as ameaças aos Estados podem receber apoio 
material e financeiro externo, realizado de forma velada e proveniente de 
organizações e/ou governos que possuam interesses no conflito; obter fundos 
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pelo desvio de recursos empregando corrupção de agentes públicos; buscar 
sua sobrevivência no tráfico de armas, drogas, animais e/ou seres humano; 
utilizar a lavagem de dinheiro e transações comerciais ilícitas; e/ou empregar 
exploração sexual, contrabando, exploração ilegal de recursos naturais 
(MOREIRA, 2013, p. 72). 
 

 

3.2 A LIDERANÇA TÁTICA 

 
Conforme o manual Liderança Militar, C 20-10, "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” (BRASIL, 2011, p.2-1). 

Mas o que vem a ser a Liderança Tática? Martin (2011) explica o conceito de 

Liderança tática da seguinte forma: 

A liderança tática está preocupada com o aqui e agora, com decisões de curto 
prazo e gerenciamento de riscos para ganhos imediatos. No nível tático, os 
líderes devem equilibrar as necessidades dos membros da equipe com as 
necessidades da missão ou situação. Isso geralmente envolve negociar e 
convencer os seguidores a cooperar para alcançar o objetivo. Também 
significa criar um ambiente em que eles estejam dispostos a fazer sacrifícios 
ou contribuir com a equipe por causa de uma lealdade sentida ao líder e 
outros membros da equipe. A liderança tática é, portanto, altamente 
transacional. Isso ocorre porque o líder não possui muitas das ferramentas 
de liderança transformacional à sua disposição (MARTIN, 2011, grifo nosso). 
 

Para Bisbo (2015), o líder se torna tático quando consegue colocar em prática 

o planejamento corporativo ou age "cirurgicamente" nos períodos de crise de 

determinada companhia ou empresa. Nesses momentos, a liderança tática ganha 

força e, na maioria das vezes, "torna-se responsável pela solução de problemas que 

passam despercebidos das gerências e, também, assume o papel de agente 

motivacional frente aos times" (BlSPO, 2015). 

De acordo com Moreira (2013 apud BISPO, 2015), a atuação tática exige 

líderes flexíveis, inspiradores, habilidosos no trato com pessoas em diferentes níveis 

organizacionais, com boa capacidade de comunicação e atentos a todos os detalhes 

que cercam o negócio no qual a empresa atua. Para Moreira (2013 apud BISPO, 

2015): 

O líder tático é aquele que faz acontecer, que coloca em prática a estratégia 
corporativa, resolve os problemas que surgem quando a empresa ainda não 
decidiu para onde ir e também é capaz de mudar os rumos do seu trabalho 
se alguma mudança de alto impacto acabou de atingir a organização 
(MOREIRA, 2013 apud BISBO, 2015). 

 

No entanto, essas definições de liderança tática são as comumente 

empregadas no meio empresarial. Em virtude de não termos encontrado na pesquisa 
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bibliográfica uma definição de liderança tática relacionada com o emprego militar, 

propomos como conceito o seguinte: a liderança tática é um nível de liderança que se 

desenvolve na forma da liderança direta em que o líder executa, durante as operações 

militares, as ordens definidas nos níveis mais altos de planejamento e usa, como 

subsídio, a competência profissional adquirida durante a formação militar e a 

experiência colhida ao longo da carreira. 

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” (BRASIL, 2011, p. 2-6). O manual Liderança 

Militar (BRASIL, 2011, p. 2-7) afirma que “normalmente exercem a liderança direta 

aqueles comandantes que têm oportunidade de interagir diariamente com os 

subordinados, observando e sendo observados de perto". 

A liderança tática militar é desenvolvida, portanto, no nível de comando de 

pequenos escalões, pois nesses níveis, a liderança direta é mais evidenciada. 

O nível de comando de pequenos escalões pode ser assim caracterizado: 

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. No entanto, ainda que a forma de liderança direta seja a mais 
exercida, haverá momentos em que os líderes se utilizarão da forma indireta 
(BRASIL, 2011, p.6-5, grifo nosso). 

 

Como dito acima, podemos concluir que, nesses níveis de comando, se 

enquadram os comandantes de subunidades. 

A liderança no nível de comando de pequenos escalões sempre desempenhou 

um papel importante na guerra. Os centuriões de Roma foram os primeiros líderes 

militares táticos profissionais. No exercício de suas funções, os centuriões romanos 

executavam o engajamento, ainda que não escolhessem necessariamente a hora e o 

local da batalha, pois isso caberia aos escalões mais altos de comando (GROSSMAN, 

1995, p.145-146 apud WATSON, 2012, p. 1). 

Para Watson (2012, p. 3), com a evolução dos conflitos atuais e a complexidade 

do campo de batalha, bem como os requisitos operacionais para distribuir unidades 

em todo o campo de batalha, faz-se necessário que, progressivamente os 

comandantes de pequenos escalões desenvolvam uma liderança tática competente 

que permita o comando descentralizado. 
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3.2.1 Impactos das operações no Amplo Espectro na liderança tática 
 

Watson (2012, p. 6) afirma que cada vez mais, atores não estatais, como o 

crime organizado, facções tribais e grupos terroristas, tentam desafiar a Ordem 

Mundial existente, ignorando o monopólio que os Estados-Nação reivindicam sobre o 

uso da guerra como instrumento de política. 

Diante disso, os líderes das Forças Amadas devem possuir confiança e 

competência suficientes para conduzir operações descentralizadas e distribuídas em 

ambientes operacionais que definam essa nova instabilidade global (WATSON, 2012, 

p. 7). 

Nesse cenário operacional incerto, as forças estatais empregadas devem ter a 

capacidade de transição rápida entre operações ofensivas, de defesa, de estabilidade 

e operações de apoio, simultaneamente ou sequencialmente, com tempo de transição 

mínimo até o nível pelotão (WATSON, 2012, p. 7). 

Para alcançar todos esses requisitos, a doutrina reconhece a necessidade de 

líderes com maior competência e caráter. Para ter sucesso nesses ambientes 

operacionais dinâmicos e complexos, é necessário descentralizar ainda mais o 

comando e o controle, permitindo assim melhorar a capacidade de resposta tática 

(WATSON, 2012, p. 10). 

A atual Revolução em Assuntos Militares (RMA-Revolution in Military Affairs) 

desafia ainda mais os líderes do Exército. Krepinevich (1994, p.30-42 apud WATSON, 

2012, p. 2) explica que as “revoluções militares compreendem quatro elementos: 

mudança tecnológica, desenvolvimento de sistemas, inovação operacional e 

adaptação organizacional” (WATSON, 2012, p. 2). 

Para fazer face à nova natureza de conflitos, a exemplo, os Estados Unidos 

empregam a doutrina de “organização adaptada”, com uso de forças para derrotar as 

ameaças emergentes que preferem evitar o combate direto por causa da esmagadora 

capacidade das forças dos EUA (WATSON, 2012, p. 3). 

Para isso, são distribuídas unidades pelo campo de batalha sem perder a 

eficácia organizacional, com intuito de derrotar os esforços do inimigo em evitar o 

contato e de impedir que o inimigo mire as concentrações de tropas com mísseis 

balísticos ou armas de efeito de massa (WATSON, 2012, p. 3). 

Para atingir esses objetivos e requisitos operacionais de distribuir unidades pelo 

campo de batalha de forma progressiva, devido ao aumento da complexidade no 
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campo de batalha, é necessário que os líderes táticos (Cmt SU e Pel) desenvolvam 

uma liderança tática competente que possibilite o comando descentralizado 

(WATSON, 2012, p. 3). 

Para Watson (2012, p. 15), é a liderança tática que frequentemente determina 

os resultados das batalhas. Ele afirma que a liderança tática teve papel fundamental 

para o desenvolvimento de táticas e doutrinas diante das novas ameaças e das RMA:   

O papel da liderança de pequenas unidades emergiu como um fator 
significativo no campo de batalha quando soldados se dispersaram para 
superar o aumento da letalidade dos armamentos. Esta tendência 
revolucionou o combate durante a Primeira Guerra Mundial com o 
desenvolvimento de táticas de tempestade (storm-tactics) e continuou com o 
desenvolvimento de táticas mecanizadas durante a Segunda Guerra Mundial 
e o restante do século XX. Nesse período, a mecanização da guerra fez com 
que uma Revolução de Assuntos Militares (RMA) desenvolvesse doutrinas e 
organizações para acomodar essa nova tecnologia. O desenvolvimento de 
liderança tática eficaz tornou-se cada vez mais crítico para o sucesso no 
campo de batalha mecanizado. Da mesma forma, o sucesso do Exército dos 
EUA na transformação da era da digitalização depende muito da liderança 
das pequenas unidades (WATSON, 2012, p, 16). 
 

A letalidade das armas ao longo do tempo fez com que os soldados se 

dispersassem no campo de batalha, exigindo uma maior ênfase na liderança de 

pequenas unidades para controlar operações descentralizadas. Os alemães foram os 

primeiros a empregarem a liderança tática de pequenas unidades na execução das 

táticas de tempestade - storm-tactics (WATSON, 2012, p. 16): 

O desenvolvimento das táticas de tempestade do exército alemão, durante a 
Primeira Guerra Mundial, foi o ponto de partida para o futuro das operações 
militares descentralizadas no século XX. Essas táticas permitiram que 
exércitos alemães inteiros conduzissem operações descentralizadas e que 
alcançassem vitórias taticamente significativas na Frente Ocidental 
(LUPFER, 1981, p. 49-54, apud WATSON, 2012, p. 16). Em Stomtroop 
Tactics, Bruce Gudmundsson explica que a liderança do corpo de oficiais 
alemães permitiu ao exército alemão executar operações descentralizadas e 
distribuídas. Esses oficiais exibiram pensamento e ações independentes 
porque possuíam uma cultura de auto-análise e aprendizagem. 
Significativamente, oficiais táticos alemães também tinham mais experiência 
do que oficiais franceses ou britânicos porque os alemães envolveram seus 
oficiais no desenvolvimento da doutrina tática e no treinamento para 
imolementar novas táticas. (GUDMUNDSSON, 1989, p; 174-176, apud 
WATSON, 2012, p. 17). 

 

Vemos, portanto, que a liderança tática teve papel fundamental durante as 

evoluções dos conflitos. De igual maneira, no cenário atual de operações no Amplo 

Espectro, ela deve ser desenvolvida de forma a permitir o comando e controle 

descentralizado e a implementação de novas soluções táticas. 
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3.2.2 Qualidades essenciais aos Cmt SU para o exercício de uma liderança tática 
eficaz em Operações no Amplo Espectro 
 

Após a realização da pesquisa bibliográfica, com intuito de elencar as 

qualidades essenciais aos líderes táticos, no nível Cmt SU, para que exerçam uma 

liderança tática eficaz no cenário e atuação em operações no amplo espectro, 

chegamos aos resultados que se seguem (quadro 1): 

Fonte Bibliográfica Qualidade 

Coffman (2016) 

Adaptabilidade 

Degerlund (2016) 

Watson (2012) 

Ferrell (2016) 

Finabel (2017) 

Manual “Desenvolvimento de Líderes” (Leader 
Development) - FM 6-22 (USA, 2015) 

Brick (2016)  

Competência 
Neal (2016) 

Watson (2012) 

Ferrell (2016) 

Brick (2016) 

Iniciativa Watson (2012) 

Ferrell (2016) 

Degerlund (2016)  

Criatividade Foster (2016) 

Hémez (2016) 

Degerlund (2016)  
Resistência moral ou 

psicológica (resiliência) 
Ryan (2016) 

Ferrell (2016) 

Hodne (2016) 

Autodesenvolvimento Manual “Desenvolvimento de Líderes” (Leader 
Development) - FM 6-22 (USA, 2015) 

Wech (2016)  
Comunicabilidade 

Finabel (2017) 

Watson (2012) Flexibilidade 

Watson (2012) Caráter 

Finabel (2017) 
Capacidade de avaliação 

de risco 
QUADRO 1 - Qualidades encontradas durante a pesquisa bibliográfica 
Fonte: Adaptação realizada pelo autor baseada na pesquisa bibliográfica 
 

Posteriormente, realizamos um questionário baseado nas qualidades 

supracitadas, que teve como população alvo Capitães-Alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (fase presencial), empregados como Cmt SU durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018, em virtude das 

características e peculiaridades desta operação. O questionário teve a finalidade de 
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ratificar ou refutar a necessidade de que Cmt SU evidenciem essas qualidades, no 

contexto das Operações no Amplo Espectro. 

Desse modo, com base nos dados levantados por meio da pesquisa 

bibliográfica e dos questionários, elencamos as seguintes qualidades essenciais que 

devem ser evidenciadas pelo Cmt SU para que exerça uma liderança tática eficaz num 

cenário de atuação em Operações no Amplo Espectro. 

 

3.2.2.1 Adaptabilidade 

 
Para que os países tenham sucesso na complexidade da guerra moderna, eles 

devem ter uma força adaptável e ágil. Experiências recentes em todo o mundo, 

revelaram a necessidade de desenvolver líderes ágeis e adaptativos, capazes de 

compor equipes coesas que possam prosperar nas adversidades encontradas nos 

campos de batalha de hoje e no futuro (COFFMAN, 2016). 

A adaptabilidade pode ser assim definida: 

Competência para se ajustar apropriadamente às mudanças de situação. 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 (BRASIL, 2011, p. 5-4). 

 
De acordo com o Major Timothy F. Watson (2012, p. 1), o Exército depende de 

líderes adaptáveis que aprendem a superar variados problemas em condições mal 

definidas, típicas das operações no Amplo Espectro. 

Como visto anteriormente, as operações no Amplo Espectro exigem cada vez 

mais a descentralização do comando e controle, fazendo com que os menores 

escalões (companhias e pelotões) desempenhem papel tático fundamental na 

concepção da operação.  

As maiores operações militares nas décadas passadas foram parcialmente ou 

totalmente não convencionais. Na “guerra ao terror”, que levou à invasão do 

Afeganistão, em que a principal ameaça era o Talibã, as ações se desenvolveram num 

cenário de guerrilha. A distinção entre os talibãs e os civis era difícil de ser percebida 

pelos militares aliados, dificultando o êxito das operações. Para os líderes militares, 

foi fundamental adaptar-se a situações desconhecidas (FINABEL, 2017, p. 4). 
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Em operações no Amplo Espectro, os líderes táticos devem estar preparados 

e se adaptarem a ameaça constante, pois os métodos do oponente estão sempre 

mudando e se desenvolvendo. Por exemplo, na Síria, drones civis foram 

transformados em dispositivos explosivos improvisados, usados para atingir seus 

oponentes (FINABEL, 2017, p. 4).  

Ratificando a necessidade da adaptabilidade para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 100% da amostra afirmou que a 

adaptabilidade foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU durante a durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 (gráfico 2): 

 
GRÁFICO 2 – Adaptabilidade 
Fonte: O autor 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a adaptabilidade (tabela 1): 

TABELA 1: Considerações da amostra sobre a adaptabilidade (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a adaptabilidade 

AMOSTRA 

1) Pelo fato da literatura que instrui o emprego das FFAA abordar o mesmo de 
maneira ampla e das inúmeras variáveis que orientam o planejamento das 
OCCA, considero imprescindível que os Cmt de todas as frações possuam o 
requisito "adaptabilidade" para reagir às flutuações constantes do cenário. 

2) As missões evoluíam muito rapidamente durante as operações, então o 
comandante deve ter a capacidade de saber que as coisas vão mudar.  

3) Para fazer face à mutabilidade da ameaça, faz-se necessária uma grande 
capacidade de flexibilização dos procedimentos e comportamentos utilizados 
para que também possamos agir de forma a surpreender o APOP. 

4) A intervenção federal no Rio de Janeiro exigia grande adaptabilidade por parte 
dos militares, principalmente os Cmt Fração, pois os planejamentos eram com 
tempo muito restrito, a quantidade de informação que era permitida passar à tropa 
era muito limitada, por questões de sigilo das operações, e o ambiente era hostil. 
Isso gerava um certo stress à tropa, com evoluções constantes de situação, 

Fonte: O autor 

100%

Adaptabilidade

Sempre essencial ao Cmt
SU
Frequentemente essencial
ao Cmt SU
Algumas vezes essencial ao
Cmt SU
Não julga essencial
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TABELA 1: Considerações da amostra sobre a adaptabilidade (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a adaptabilidade 

AMOSTRA 

gerando uma sensação de desinformação por parte da tropa. 

5) Apesar de ser uma situação de não guerra, evidenciada pela Intervenção 
Federal em 2018, diferentes situações ocorreram em cada operação. Existiam 
facções que reagem a investidas da tropa, outras recuam ou evadem sem 
esboçar reação! Ainda nesse contexto, existiam localidades onde a população 
apoiava, não apoiava ou permanecia neutra perante a presença dos militares. 
Sendo assim, é de suma importância que o Cmt SU esteja preparado para 
encarar os diferentes cenários com os quais se defronta e saber adaptar-se a 
cada um deles, de modo a obter um maior aproveitamento e maior efetividade no 
exercício da liderança para atingir o estado final desejado junto a tua fração. 

6) As operações constantemente sofrem alterações de locais e períodos. A 
adaptabilidade é essencial para enfrentar essas situações. 

Fonte: O autor 

 

3.2.2.2 Competência 

 
A competência é desenvolvida ao longo do tempo por meio de práticas 

rigorosas, aprendizado profissional e um compromisso de excelência em todos os 

aspectos dos deveres militares. É vital que os líderes do Exército tenham caráter e 

competência (FERRELL, 2016). 

Na história dos conflitos, a liderança muitas vezes desempenhou um papel vital 

na obtenção de uma nova Revolução dos Assuntos Militares. O traço comum que 

permitiu que os líderes impulsionassem essas mudanças foi a competência 

(WATSON, 2012, p. 3). 

Com a transição constante dos tipos de operações que podem ser 

desenvolvidas no Amplo Espectro dos conflitos, é essencial a maior descentralização 

do comando e controle, no nível SU e Pel, a fim de permitir uma melhor e mais rápida 

tomada de decisão como resposta às ameaças. No entanto, a eficácia desta 

descentralização está diretamente ligada à competência dos líderes táticos.  

Watson (2012, p. 3) explica que os líderes ganham competência ao dominar 

habilidades conceituais, técnicas, táticas e interpessoais, desenvolvidas 

principalmente através da experiência, fornecendo a base para o líder tomar decisões. 

Essa competência adquirida confere ao Cmt SU a possibilidade de resposta assertiva 

e tomada de decisão rápida e intuitiva no contexto da operação em que esteja inserido. 

Ratificando a necessidade da competência para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 85% da amostra afirmou que a 
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competência foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; enquanto 15% afirmou 

ser uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU durante a durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 (gráfico 3): 

 
GRÁFICO 3 – Competência 
Fonte: O autor 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a competência (tabela 2): 

TABELA 2: Considerações da amostra sobre a competência (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a competência 

AMOSTRA 

1) A falta de competência, sem dúvida, tende a colocar o líder em posição 
desconfortável, no mínimo, além de colocar em risco a integridade da tropa, 
moral e física, levando ao insucesso da missão. 

2) Através da competência o Cmt Su toma melhores decisões, que refletem no 
sucesso da missão, aumentando a confiança da tropa.  

3) Essa capacidade é frequentemente evidenciada ao Cmt SU, não sendo 
sempre essencial porque, na maioria das vezes, o comando e controle não era 
totalmente descentralizado. Existiam meios para que o Cmt da OM conseguisse 
manter o Cmdo e Ct centralizado, como por exemplo o Digifort, um aplicativo que 
mostrava a tropa desdobrada na localidade permitindo, assim, que o Cmt OM 
pudesse intervir caso julgasse necessário. Porém, a competência do Cmt SU se 
valia importante pois era o “olho” do comandante e, tomadas de decisões aliadas 
com o pensamento do Cmdo, era essencial para o prosseguimento da missão. 

Fonte: O autor 

 
3.2.2.3 Iniciativa 

 

No final de 2009, o então Comandante do Comando de Instrução e Doutrina do 

Exército dos EUA, Gen Ex Martin Dempsey, expediu uma diretriz que alterava o nome 

da “função de combate Comando e Controle” para “função de combate Comando de 

Missão” (ANCKER, 2013, p. 74). 

85%

15%

Competência

Sempre essencial ao Cmt
SU
Frequentemente essencial
ao Cmt SU
Algumas vezes essencial ao
Cmt SU
Não julga essencial
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A Publicação doutrinária do Exército dos EUA, Comando de Missão (ADP 6-0 

– Mission Command) — define esta função de combate como: 

O exercício da autoridade e direção pelo comandante, valendo-se das ordens 
de missão, de modo a permitir que a iniciativa disciplinada ocorra dentro da 
intenção do comandante, habilitando comandantes flexíveis e adaptáveis 
para a condução das operações terrestres unificadas (USA, 2012, p. 1 apud 
ANCKER, 2013, p. 74). 
 

Os princípios desse novo conceito incluem a “missão pela finalidade”, ou seja, 

as diretrizes para os subordinados devem enfatizam “o que fazer” e não “como fazer” 

(ANCKER, 2013, p. 74). Outros dois princípios essenciais que nos ajudam a entender 

o Comando de Missão são a Iniciativa Disciplinada e a Intenção do Comandante: 

A iniciativa disciplinada é ação na ausência de ordens, quando ordens 
existentes já não se adequam à situação, ou quando surgem oportunidades 
ou ameaças imprevistas. [...] os comandantes confiam que seus 
subordinados irão agir e tomar a iniciativa para resolver a situação. 
A Intenção do Comandante define os limites dentro dos quais os 
subordinados podem exercer a iniciativa. isso proporciona aos subordinados 
a confiança para aplicar seu juízo em situações ambíguas e urgentes, pois 
conhecem a finalidade, a tarefa-chave e o resultado final desejado da missão. 
Por meio da iniciativa disciplinada, os subordinados desempenham a 
coordenação necessária e tomam a iniciativa apropriada quando as ordens 
existentes já não se adequam à situação. (ANCKER, 2013, p. 75, grifo nosso). 
 

As origens do conceito de “comando de missão” remontam da “aceitação da 

ideia de execução descentralizada baseada na mentalidade de que comandantes e 

soldados que não podem ser controlados diretamente têm que agir 

independentemente dentro da intenção de seu superior” (SONNENBERGER, 2013 

apud BRICK, 2016). 

O conceito de comando centralizado e execução descentralizada é essencial 

para que as forças prosperem em operações no Amplo Espectro.  A “intenção do 

comandante” é uma característica comum do planejamento de operações e nas 

ordens de operações. Tal intenção é um meio de expressar os conceitos amplos e o 

estado final desejado do Comandante, com os detalhes do método para atingir essa 

intenção deixados para os escalões inferiores e os especialistas no assunto. O 

conceito é limitado pelo objetivo geral a ser atingido, portanto, existem alguns limites 

para o exercício da iniciativa (BRICK, 2016). 

Vemos, portanto, o aumento da tendência de se explorar a iniciativa dos 

comandantes, inclusive no nível SU, para proporcionar flexibilidade ao emprego das 

forças militares e atingir o estado final desejado do Comando. 

Não obstante, o Manual de Fundamentos Doutrina Militar Terrestre prevê que 

a doutrina deve ser flexível, “de forma a adaptar-se fácil e rapidamente às mudanças 
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que venham a ocorrer, em qualquer cenário, para serem obtidos resultados decisivos, 

tanto em situações de Guerra e de Não Guerra”, exigindo que os comandantes em 

todos os níveis, possuam um alto grau de iniciativa e liderança, com intuito de 

potencializar a sinergia das forças sob sua responsabilidade (BRASIL, 2014, p. 1-3). 

O manual de Liderança Militar (C20-11) define inciativa como: 

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 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 (BRASIL, 2011, p. 5-5). 

 
Ratificando a necessidade da iniciativa para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 39% da amostra afirmou que a 

inciativa foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; 46% da amostra afirmou que 

a inciativa foi uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU; enquanto 15% 

afirmou ser uma qualidade algumas vezes essencial ao Cmt SU durante a durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 (gráfico 4): 

 
GRÁFICO 4 – Iniciativa 
Fonte: O autor 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a iniciativa (tabela 3): 

TABELA 3: Considerações da amostra sobre a iniciativa (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a iniciativa 

AMOSTRA 1) Considero que o nível de decisão do Cmt SU é relativo. É importante possuir  

Fonte: O autor 

39%

46%

15%

Iniciativa

Sempre essencial ao Cmt
SU
Frequentemente
essencial ao Cmt SU
Algumas vezes essencial
ao Cmt SU
Não julga essencial
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TABELA 3: Considerações da amostra sobre a iniciativa (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a iniciativa 

AMOSTRA 

iniciativa para se antever aos problemas. 

2) O líder deve saber a hora certa de ter iniciativa, para não comprometer o todo.  

3) A iniciativa é válida desde que se tenha em mente a intenção do Cmt e caso a 
situação não tenha evoluído. 

4) A iniciativa foi essencial no cumprimento das missões na Intervenção Federal, 
pois as informações eram poucas, e as mudanças de situação constantes, 
exigindo muitas vezes a iniciativa. 

5) As ordens emanadas pelo Cmdo eram bem direcionadas e objetivas, não 
havendo muita opção de tomar iniciativas durante as operações. Exemplo: a 
ordem era “cerco e investimento”, o Cmt SU não podia ter a inciativa de executar 
um OBA numa residência mesmo julgando suspeito o local. 

Fonte: O autor 

 

3.2.2.4 Criatividade 

 

Somente os manuais doutrinários, embora sejam necessários, são insuficientes 

para ajudar os líderes a superarem a complexidade das guerras atuais e do futuro. Os 

líderes devem ser preparados para repensar as suposições que orientam o 

planejamento e a execução de operações militares (FOSTER, 2016). 

Muitas vezes, nas Forças Armadas, a inércia organizacional pode sufocar o 

pensamento criativo e colocar barreiras ao processo criativo. Devemos buscar formas 

de não apenas adotar e capitalizar a importância e o valor da doutrina, mas também 

de alavancar oportunidades educacionais que desafiam os líderes a pensarem além 

das soluções de livros didáticos (FOSTER, 2016). 

Para Hémez (2016), a criatividade está ligada com a capacidade de imaginação 

tática. Ele afirma que as operações militares, atualmente, nos obrigam a moldar 

soluções inovadoras. Consequentemente, o uso da imaginação em táticas militares 

deveria ser institucionalizado dentro do Exército. Isso requer que o líder trabalhe 

intelectualmente consigo mesmo e seja capaz de promover uma cultura 

organizacional que permita que essa habilidade se desenvolva (HÉMEZ, 2016). 

A imaginação tática é crucial para adaptar nossas táticas, técnicas e 

procedimentos à chegada incessante de novas tecnologias. Essas inovações sempre 

permanecem ineficientes se não forem apoiadas por uma doutrina apropriada 

(HÉMEZ, 2016). 
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No entanto, como base para pensar “fora da caixa” é necessário adquirir uma 

"biblioteca intelectual" e formar princípios táticos básicos através da história militar 

(HÉMEZ, 2016). Há, portanto, uma estreita ligação entre a capacidade de criatividade 

e imaginação do líder tático com seu conhecimento adquirido pelo 

autodesenvolvimento, como explorado no item anterior deste artigo. 

Ratificando a necessidade da criatividade para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte:  39% da amostra afirmou que a 

criatividade foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; 38% da amostra afirmou 

que a criatividade foi uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU; enquanto 

23% afirmou ser uma qualidade algumas vezes essencial ao Cmt SU durante a 

durante a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 

(gráfico 5): 

 
GRÁFICO 5 – Criatividade 
Fonte: O autor 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a criatividade (tabela 4): 

TABELA 4: Considerações da amostra sobre a criatividade (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a criatividade 

AMOSTRA 

1) Essencial na tomada de decisão quando a situação exige iniciativa 
instantânea. 

2) Não existia reconhecimento do local onde iria operar, levando ao Cmt SU a 
ser criativo em algumas situações.  

3) A característica mais importante de um líder, no meu ponto de vista, na 
intervenção federal, foi a criatividade. Incontáveis situações, no âmbito das 
comunicações em apoio à manobra e ao comando e controle, exigiram do Cmt 
Cia esse atributo. A maior parte das ações desenvolvidas possuíam lacuna na 
doutrina, devendo muitas vezes ter de buscar o conhecimento em operações 
similares e usar da criatividade para solucionar problemas militares. 

Fonte: O autor 

39%

38%

23%

Criatividade

Sempre essencial ao
Cmt SU
Frequentemente
essencial ao Cmt SU
Algumas vezes
essencial ao Cmt SU
Não julga essencial
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3.2.2.5 Resistência moral ou psicológica (resiliência) 

 

Os líderes devem desenvolver e sustentar uma cultura de que a surpresa seja 

aceita como parte natural de nosso ambiente; não importa o quão preparado 

estejamos, continuaremos sendo surpreendidos taticamente, operacionalmente e 

estrategicamente. Em essência, o líder deve superar o choque, compreender a 

situação modificada e se adaptar para prosseguir (RYAN, 2016). 

A resistência psicológica “abrange 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” (BRASIL, 

2011, p. 5-6). 

Ratificando a necessidade da resiliência para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 77% da amostra afirmou que a 

resiliência foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; já 23% afirmou que a 

resiliência foi uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU durante a durante 

a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 (gráfico 6): 

 
GRÁFICO 6 – Resistência moral ou psicológica (resiliência) 
Fonte: O autor 

 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a resiliência (tabela 5): 

TABELA 5: Considerações da amostra sobre a resistência moral ou psicológica (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a resistência moral ou psicológica (resiliência) 

AMOSTRA 
1) Para durar na ação, o líder deve ter resiliência, bem como saber transmitir 
este valor, de modo que sua tropa tenha essa capacidade. 

Fonte: O autor 

77%

23%

Resistência moral ou psicológica 
(resiliência)

Sempre essencial ao Cmt SU

Frequentemente essencial ao
Cmt SU
Algumas vezes essencial ao
Cmt SU
Não julga essencial
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TABELA 5: Considerações da amostra sobre a resistência moral ou psicológica (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a resistência moral ou psicológica (resiliência) 

AMOSTRA 

2) Quando se está diante da sua tropa, não existe espaço para fraquejar. Você é 
um exemplo o tempo todo e eles vão agir conforme a sua batida. Se demonstrar 
falta de resistência psicológica vão perceber e a tropa não terá êxito.  

3) Mantém o moral elevado nas missões desgastantes que foram as operações 
na intervenção. 

Fonte: O autor 

 

3.2.2.6 Autodesenvolvimento 

 
O modelo de desenvolvimento de líderes do Exército dos EUA foca em três 

domínios: 

O domínio operacional inclui a experiência adquirida durante operações de 
contingência, atividades de treinamento em estações domésticas, passagens 
em um Centro de Treinamento de Combate ou sessões de desenvolvimento 
profissional de líderes de nível de unidade. 
O domínio institucional é responsável pelo atendimento em escolas e 
educação militar profissional para obter conhecimentos, habilidades e 
práticas necessárias para executar tarefas críticas. [...] 
O domínio de autodesenvolvimento é uma responsabilidade individual e 
consiste em estudos independentes para aprimorar o aprendizado no domínio 
operacional e institucional, abordar lacunas das habilidades e conhecimentos 
ou preparar-se para responsabilidades futuras (HODNE, 2016, grifo nosso). 
 

Para Hodne (2016), os dois primeiros domínios servem como base para o 

desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas 

essenciais para preparar líderes e unidades para ambientes dinâmicos. No entanto, a 

experiência, a educação e o treinamento adquiridos nos domínios operacional e 

institucional simplesmente não podem abordar todos os possíveis cenários futuros. 

Ribeiro (2012, p. 2) define conhecimento tácito como “um tipo de conhecimento 

que os seres humanos desenvolvem somente através da experiência adquirida ao 

longo de anos e que não pode ser transmitido por meio de um conjunto de instruções, 

manuais etc.” 

O acréscimo de conhecimento pessoal, seja o conhecimento explícito 

(adquirido por meio de treinamento, educação e repetição) ou conhecimento tácito 

(obtido a partir de estudo pessoal, experiência e reflexão), aumenta a capacidade de 

implementar soluções criativas e mitigar a incerteza. O conhecimento tácito não é 

apenas uma medida de inteligência prática, mas também é essencial para a intuição 
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e oferece uma oportunidade para se adaptar e moldar o ambiente ao nosso redor 

(HODNE, 2016). 

A combinação intuitiva de conhecimento tácito com o conhecimento explícito 

obtido através do autodesenvolvimento melhora a inteligência prática e a capacidade 

de resposta à incerteza. Quando os líderes enfrentam um ambiente incerto e 

imprevisível, o sucesso no campo de batalha valoriza a improvisação, um componente 

essencial da agilidade mental (HODNE, 2016). 

De acordo com Ryan (2016), a educação profissional e o autodesenvolvimento 

ao longo da vida são uma tarefa fundamental para os profissionais militares. 

A busca pelo autodesenvolvimento pessoal deve ser incessante por parte dos 

líderes táticos no nível SU. Nas operações no Amplo Espectro, por vezes, as soluções 

para os problemas militares apresentados não serão encontradas em manuais ou em 

doutrinas já estabelecidas. Nessas circunstâncias, a bagagem intelectual do líder 

servirá de base para uma resposta rápida e intuitiva, concebendo uma assimetria 

favorável para o lado de suas tropas. 

Ratificando a necessidade do autodesenvolvimento para o Cmt SU, com base 

no questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte:  46% da amostra afirmou que 

o autodesenvolvimento foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; 46% afirmou 

que o autodesenvolvimento foi uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU; 

e 8% afirmou ser uma qualidade algumas vezes essencial ao Cmt SU durante a 

durante a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 

(gráfico 7): 

 
GRÁFICO 7 – Autodesenvolvimento 
Fonte: O autor 

 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre o autodesenvolvimento (tabela 6): 

46%
46%

8%

Autodesenvolvimento

Sempre essencial ao
Cmt SU

Frequentemente
essencial ao Cmt SU

Algumas vezes essencial
ao Cmt SU
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TABELA 6: Considerações da amostra sobre o autodesenvolvimento (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre o autodesenvolvimento 

AMOSTRA 

1) Necessário principalmente pelo tipo de operação da intervenção, operação em 
ambientes urbanos e muitas vezes hostis. 

2) O Cmt deve conhecer os costumes e modus operandis dos APOP através da 
busca de conhecimento. Algumas comunidades tinham culturas diferentes.  

Fonte: O autor 

 

3.2.2.7 Comunicabilidade 

 
“É a competência para expressar-se eficientemente por meio de ideias e ações” 

(BRASIL, 2011, p. 5-7). Um bom líder deve se comunicar adequadamente, tornando-

se entendido com o menor número possível de mal-entendidos e a melhor base 

possível para estabelecer a confiança. Para isso, ele deve estar consciente da 

importância da linguagem corporal e da maneira de transmitir o conteúdo (FINABEL, 

2017, p. 5). 

Ratificando a necessidade da comunicabilidade para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 92% da amostra afirmou que a 

comunicabilidade foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; e 8% afirmou que 

a comunicabilidade foi uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU durante 

a durante a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 

(gráfico 8): 

 
GRÁFICO 8 – Comunicabilidade 
Fonte: O autor 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a comunicabilidade (tabela 7): 
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TABELA 7: Considerações da amostra sobre a comunicabilidade (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a comunicabilidade 

AMOSTRA 

1) A capacidade de comunicabilidade do líder é essencial, de modo que se faça 
entender e compreender, por parte dos liderados. 

2) Essencial principalmente na instrução sobre as regras de engajamento das 
operações.  

3) Em virtude das ações descentralizadas, esse foi um outro atributo de grande 
importância. Saber transmitir uma ordem com clareza e incutir no subordinado a 
intenção do comando era um desafio constante 

Fonte: O autor 

 

3.2.2.8 Flexibilidade 

 

O manual C20-10, Liderança Militar, define a flexibilidade como:  

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 (BRASIL, 2011, p. 5-5). 
 

Ratificando a necessidade da flexibilidade para o Cmt SU, com base no 

questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 69% da amostra afirmou que a 

flexibilidade foi uma qualidade sempre essencial ao Cmt SU; 23% afirmou que a 

flexibilidade foi uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU; enquanto 

apenas 8% afirmou que a flexibilidade foi uma qualidade algumas vezes essencial ao 

Cmt SU durante a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 

2018 (gráfico 9): 

 
GRÁFICO 9 – Flexibilidade 
Fonte: O autor 
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3.2.2.9 Caráter 

 

O 39º Ex-Chefe de Gabinete do Exército Norte Americano, general Mark A. 

Milley, afirmou que os traços que buscam nos líderes do Exército de hoje incluem 

agilidade, adaptabilidade, flexibilidade, resiliência física e mental, competência e, o 

mais importante, caráter (FERRELL, 2016). 

O caráter é a essência de quem é um indivíduo, o que um indivíduo valoriza e 

acredita e como ele se comporta. Fazer a coisa certa do jeito certo pelas razões certas 

demonstra o caráter. Com a incerteza dos ambientes operacionais, os líderes 

precisam ser capazes de tomar decisões independentes usando julgamentos 

discricionários sólidos e fundados no caráter moral (USA, 2015, p.5-1). 

Ratificando a necessidade do caráter para o Cmt SU, com base no questionário 

realizado, ficou evidenciado o seguinte: 85% da amostra afirmou que o caráter foi uma 

qualidade sempre essencial ao Cmt SU; e 15% afirmou que o caráter foi uma 

qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU durante a Intervenção Federal na 

Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 (gráfico 10): 

 
GRÁFICO 10 – Caráter 
Fonte: O autor 

Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre o caráter do líder tático (tabela 8): 

TABELA 8: Considerações da amostra sobre o caráter (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre o caráter 

AMOSTRA 

1) O caráter é uma característica fundamental para o homem, e só se atinge a 
liderança se o seu caráter for comprovado pelos que o seguem. 

2) As atitudes devem ser de acordo com o que o Cmt SU prega para seus  

Fonte: O autor 
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ao Cmt SU
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TABELA 8: Considerações da amostra sobre o caráter (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre o caráter 

AMOSTRA 

subordinados.  

3) Em paralelo ao caráter, creio que a constância e a coerência nos atos e 
atitudes do Cmt também são fundamentais para facilitar a liderança dos 
subordinados. 

Fonte: O autor 

 

3.2.2.10 Capacidade de avaliação de risco 

 

Um líder militar tático deve avaliar os procedimentos, as possibilidades e as 

escolhas a serem tomadas quando sua fração e ele próprio estão em perigo. Um líder 

tático deve ser capaz de tomar decisões rápidas, a curto prazo, sob pressão e que 

estejam de acordo com as diversas normas e princípios aplicáveis à situação 

(proporcionalidade, necessidade militar etc). Ele tem que ser capaz de analisar a 

situação e avaliar a necessidade ou não de responder pela força (FINABEL, 2017, p. 

4). 

Ratificando a necessidade da capacidade de avaliação de risco para o Cmt SU, 

com base no questionário realizado, ficou evidenciado o seguinte: 69% da amostra 

afirmou que a capacidade de avaliação de risco foi uma qualidade sempre essencial 

ao Cmt SU;  23% afirmou ser uma qualidade frequentemente essencial ao Cmt SU; 

enquanto 8% afirmou ser foi uma qualidade algumas vezes essencial ao Cmt SU 

durante a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 

(gráfico 11): 

 
GRÁFICO 11 – Capacidade de avaliação de risco 
Fonte: O autor 
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Ainda de acordo com o questionário, foram observados os seguintes pontos de 

vista sobre a capacidade de avaliação de risco do líder tático (tabela 9): 

TABELA 9: Considerações da amostra sobre a capacidade de avaliação de risco (resposta opcional) 

Sugestões 
 
Grupos 

Considerações sobre a capacidade de avaliação de risco 

AMOSTRA 

1) É muito importante para não submeter seus subordinados a situações de crise 
desnecessariamente. 

2) Essencial para segurança da tropa nos ambientes hostis que haviam nas 
operações da intervenção federal.  

3) O Cmt SU tem que ter uma boa percepção desta característica, pois pode 
colocar em risco a vida de outras pessoas, a carreira dele e de seus subordinados 
e até mesmo mudar a imagem da Força. 

Fonte: O autor 

 

3.3 QUALIDADES ESSENCIAIS 

 
Com base nos dados levantados por meio da pesquisa bibliográfica realizada, 

associados aos questionários destinados aos Capitães-Alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (fase presencial), empregados como Cmt SU durante a 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018, temos, em 

ordem de prioridade, as seguintes qualidades essenciais à consecução de uma 

liderança tática eficaz (nível Cmt SU) em Operações no Amplo Espectro (tabela 10): 

TABELA 10: Qualidades essenciais ao Cmt SU para que exerça uma liderança tática eficaz em 
Operações no Amplo Espectro 

Prioridade 
Evidência 

 
Qualidade 

Sempre Frequentemente 
Algumas 

vezes 

1 Adaptabilidade 100% 0% 0% 

2 Comunicabilidade 92% 8% 0% 

3 Competência 85% 15% 0% 

4 Caráter 85% 15% 0% 

5 
Resistência moral ou 

psicológica (resiliência) 
77% 23% 0% 

6 
Capacidade de avaliação 

de risco 
69% 23% 8% 

7 Flexibilidade 69% 23% 8% 

8 Autodesenvolvimento 46% 46% 8% 

9 Iniciativa 39% 46% 15% 

10 Criatividade 39% 38% 23% 

Fonte: O autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto aos objetivos propostos no início deste trabalho, concluímos que a 

presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão sobre as 

qualidades essenciais ao Cmt SU para que exerça uma liderança tática eficaz em 

Operações no Amplo Espectro. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a complexidade das Operações 

no Amplo Espectro impõe aos menores escalões (companhias e pelotões) a 

necessidade de que desempenhem um papel tático fundamental na concepção da 

operação. 

Tal complexidade deriva, dentre outros fatores, da crescente necessidade de 

descentralização do comando e controle, da necessidade de distribuir unidades em 

todo o campo de batalha, bem como da rápida e constante transição entre diversos 

tipos de operações (ofensivas, defensivas, pacificação etc), o que exige uma Força 

cada vez mais adaptável e ágil. Fruto disso, progressivamente os Cmt SU necessitam 

desenvolver uma liderança tática eficaz que possibilite o êxito das operações. 

A compilação de dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e do 

levantamento realizado através do questionário, permitiu identificar que a 

adaptabilidade, a comunicabilidade, a competência, o caráter, a resistência moral ou 

psicológica (resiliência), a capacidade de avaliação de risco, a flexibilidade, o 

autodesenvolvimento, a iniciativa, e a criatividade, são qualidades essenciais ao Cmt 

SU para que exerça uma liderança tática eficaz em Operações no Amplo Espectro. 

Por fim, concluímos que, para se obter o êxito da Força Terrestre nas 

Operações no Amplo Espectro, é fundamental que se estimule o desenvolvimento da 

liderança tática nos líderes dos menores escalões (níveis SU e Pel), com intuito de 

impulsionar os melhores resultados dos executores dos planejamentos concebidos. 
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