
1 

 

 
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF MARCUS VINÍCIUS CAMPOS SIQUEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA MILITAR NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VI NO 
COMPLEXO DA MARÉ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIO DE JANEIRO 

2019 

 



2 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF MARCUS VINÍCIUS CAMPOS SIQUEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA MILITAR NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VI NO 
COMPLEXO DA MARÉ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 
2019 

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Liderança Militar nas Operações 
Conjuntas.  



3 

 

 

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 Inf MARCUS VINíCIUS CAMPOS SIQUEIRA 

 

Título: A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA MILITAR NA OPERAÇÃO SÃO 
FRANCISCO VI NO COMPLEXO DA MARÉ NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO – RJ. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
_____________________________ 

JOBEL SANSEVERINO JUNIOR - Maj 
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
_____________________________ 

FREDERICO ALTERMANN NETO - Maj 
1º Membro e Orientador 

 

 
_____________________________ 

SAMUEL SCHILLING DA SILVEIRA - Cap 
2º Membro 

 

 
_________________________________________ 
MARCUS VINÍCIUS CAMPOS SIQUEIRA – Cap 

Aluno 
 
 
 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, como requisito para a 
especialização em Ciências Militares 
com ênfase em Liderança Militar nas 
Operações Conjuntas.  



4 

 

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA MILITAR NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VI NO 

COMPLEXO DA MARÉ (RIO DE JANEIRO – RJ). 

Marcus Vinícius Campos Siqueira¹ 

 Frederico Altermann Neto² 

RESUMO 

Conforme a Portaria nº 012 (1998, p. 3) “liderança é a capacidade de dirigir, orientar e propiciar modificações nas 
atitudes dos membros de um grupo, visando atingir os propósitos da instituição”. 
Logo a Liderança Militar é um fator importantíssimo para o sucesso em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
em ambiente interagências e de forma conjunta.  
Visando essa importância o presente trabalho destina-se a apesentar os principais desafios e oportunidades de 
melhoria nesse tipo de Operação usando como universo de estudo militares das três Forças armadas que 
participaram da Operação São Francisco VI no Complexo da Maré no Rio de Janeiro-RJ. 
 
Palavras-chave: Liderança. Forças Armadas. Operação São Francisco. Desafios. Oportunidades. Complexo da 
Maré. 

 
RESUMEN 
 

Según la Ordenanza Nº 012 (1998, p. 3) "el liderazgo es la capacidad de dirigir, guiar y proporcionar cambios 

en las actitudes de los miembros de un grupo, con el objetivo de lograr los propósitos de la institución". Por lo tanto, 

el liderazgo militar es un factor muy importante para el éxito en las operaciones de aseguramiento de la ley y el 

orden en un entorno interinstitucional y de manera conjunta. Con el objetivo de esta importancia, este documento 

tiene como objetivo presentar los principales desafíos y oportunidades de mejora en este tipo de operación utilizando 

como universo de estudio militar las tres Fuerzas Armadas que participaron en la Operación São Francisco VI en el 

Complexo da Maré en Rio de Janeiro-RJ. 

 

Palabras clave: Liderazgo. Fuerzas Armadas. Operação São Francisco. Retos. Oportunidades. Complexo da Maré. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Operação São Francisco VI, no Complexo da Maré, trouxe diversos desafios e 

oportunidades de melhoria para Liderança Militar no contexto das operações conjuntas tendo em 

vista as peculiaridades da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. 

A necessidade de se coordenar diversas atividades sob um único comando, com Forças que 

apresentam doutrina e equipamento distintos tem como consequência uma maior preparação 

em conjunto para conflitos contemporâneos.  

Os conflitos contemporâneos não admitem o emprego isolado de uma única Força Armada 
(FA) em campanhas. Assim sendo, a combinação dos meios e a convergência de esforços 
tornam-se indispensáveis para que seja obtido o máximo rendimento das forças 
disponíveis (BRASIL, 2011, p. 18). 

 

 Para o manual Doutrina das Operações Conjuntas - MD30-M-01 (2011, p. 18) as 

Operações Conjuntas (Op Cj) caracterizam-se pelo emprego de meios ponderáveis de mais de 

uma Força Singular, sob comando único. 

Dentro desse contexto de convergência de esforços e de operação conjunta surge a 

Operação São Francisco VI, no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, que é 

objeto de estudo do presente trabalho, em que é a avaliado os desafios e oportunidades de 

melhoria da Liderança Militar na Operação.  

 

1.1 PROBLEMA 

Na atualidade é possível verificar que a Liderança Militar é aplicada em diversos níveis de 

comando como consequência da descentralização das operações. Além disso grande parte das 

operações militares contam com a presença das três Forças Armadas e de diversos órgãos 

governamentais e não governamentais. Como por exemplo na Operação São Francisco VI 

existiam militares das Forças Armadas, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, de 

ONGs, dentre outros. Isso caracteriza um ambiente complexo e que necessita dos atributos 

necessários a liderança militar, como coordenação, unidade de comando, comunicação. 

Logo, considerados os antecedentes já citados, como forma de elucidar alguns 

conhecimentos, assim como desenvolver as abordagens explicitadas, foi formulado o seguinte 

problema:  

Quais foram os principais desafios e oportunidades da Liderança Militar na Operação São 

Francisco VI (Complexo da Maré)?  
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1.2 OBJETIVOS  

 

Com a finalidade de verificar quais são os principais desafios e oportunidades da Liderança 

Militar em operações reais, o presente estudo pretende analisar as doutrinas das três Forças 

Armadas no tocante a Liderança Militar e seu emprego na Operação São Francisco VI. 

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

específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio apresentado neste estudo: 

a) Analisar os conceitos de liderança militar no Brasil e em outros exércitos do mundo; 

b) Analisar os principais conceitos relativos Operações Conjuntas;  

c) Analisar os principais conceitos relativos às operações de apoio a órgãos 

governamentais; 

d) Verificar os desafios relativos a Liderança Militar na Operação São Francisco VI no 

espectro das Operações Conjuntas; 

e) Verificar as oportunidades relativas a Liderança Militar na Operação São Francisco VI no 

espectro das Operações Conjuntas. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O manual de campanha Liderança Militar - C 20-20 (2011), faz a seguinte observação a 

respeito da relevância da liderança: 

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. (BRASIL, 2011, p. 1-3) 

Segundo o manual de campanha Liderança Militar C 20-20 (2011, p. 2-1) o tema liderança 

integra uma área de pesquisa que tem despertado grande interesse no mundo atual, por isso 

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. 

A Doutrina Militar Terrestre define a Liderança como um dos oito elementos essenciais do 

combate apontando-a como importante no preparo e emprego dos meios terrestres.  

Os conflitos contemporâneos não admitem o emprego isolado de uma única Força Armada 

(FA) em campanhas (MD30-M-01, 2011, p. 18). 

Neste sentido, o presente estudo se justifica por promover uma discussão dando ênfase 

aos desafios e oportunidades da Liderança Militar na Operação São Francisco VI, em que 

ocorreu o emprego conjunto das Forças Armadas. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia usada para responder o problema pesquisa contempla não só a fase de 

exploração de campo, como a escolha do espaço da pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa 

e o questionário, como também a análise dos dados. 

 A pesquisa quantitativa foi usada pois os dados numéricos obtidos com a realização do 

questionário foram fundamentais para entender as principais dificuldades apresentadas pelos 

militares nas Operações Conjuntas no que tange a Liderança. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 Tendo em vista obter as informações mais atuais acerca do tema, aprofundar as questões 

que envolvem o problema e realizar uma revisão histórica, foi procedida uma pesquisa das 

principais documentações que tratam do assunto que são do período de maio de 1998 a março 

de 2018. 

 A literatura nacional consultada aborda fontes de diversas escolas de formação. Além 

disso, são utilizadas fontes estrangeiras dos principais exércitos do mundo com a finalidade de 

manter a doutrina brasileira atualizada sendo essa empregada nas Operações Conjuntas. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados a Liderança militar; e 

- Matérias jornalísticas que tratam da Operação São Francisco. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam a liderança em ambiente civil. 

 

2.1.1 LIDERANÇA 

De acordo com o manual de campanha Liderança Militar C 20-20 (2011) quatro fatores 

sempre estarão presentes quando da manifestação da liderança: 

- uma situação que é pelo somatório de elementos de origens interna e externa; 

- o líder que influencia o comportamento dos liderados; 

- os liderados são o grupo sobre o qual o líder irá exercer a sua influência e com o qual irá 

interagir; e 

- a interação entre líder e liderados que é a interrelação entre eles. 

 Para o manual Doutrina Militar Terrestre (DMT) – EB20-MF-10.102 (2004, p. 5-8) a 

liderança é definida como uma competência individual que confere ao indivíduo a capacidade de 

dirigir e influenciar outros militares, por meio de motivação, objetividade e exemplo.  
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Para o manual de Liderança da Academia da Força Aérea (2014) a liderança não é 

sinônimo de gerência, administração ou chefia, pois remete a um sentido mais amplo e complexo 

do que o simples gerenciar ou apenas mandar. 

Segundo o manual de Doutrina de Liderança da Marinha (2004) a liderança é o processo 

de influenciar pessoas para motivá-las e obter seu comprometimento na realização de 

empreendimentos e na consecução dos objetivos da organização. 

Já para Hunter (2004, p.25) liderança “é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem 

comum.” 

Segundo o Plano de Liderança Militar do Exército espanhol (2012) o líder é uma pessoa 

capaz de influenciar os outros a trabalhar com entusiasmo além do que a obrigação deles exige. 

Já o manual de campanha Liderança Militar C 20-20 (2011) afirma que o líder atua como 

um elemento que influencia o comportamento dos liderados, independentemente de suas 

vontades. 

Assim percebe-se que a definição de chefia está relacionada ao cargo ocupado e a 

administração e a gerência. Já o líder tem a capacidade de influenciar o comportamento dos 

seus subordinados. 

De acordo o manual de Liderança Militar do Exército dos Estados Unidos (2006) liderança 

é o processo de influenciar pessoas, fornecendo propósito, direção e motivação enquanto opera 

para realizar a missão e melhorar a organização. 

Conforme o manual de Liderança Militar Americano (2006) a liderança exige três 

características o líder: ser, saber e fazer. 

Para o Plano de Liderança Militar do Exército espanhol (2012)  o  ensino da liderança 

baseia-se em três pilares: competência, habilidades e valores dentro do quadro conceitual da 

liderança transformacional, capazes de ter seus subordinados transcendendo seus próprios 

interesses pessoais em busca dos objetivos do grupo ou da instituição a que pertence. 

Nesse aspecto o manual de campanha Liderança Militar C 20-20 (2011) se assemelha com 

o manual do Exército Americano e do espanhol na medida em que afirma que a liderança militar 

estará apoiada em três pilares: proficiência profissional, senso moral e traços de personalidade 

característicos de um líder e atitudes adequadas. 

O manual de campanha da Academia Militar do Exército Britânico (2012) afirma que os 

pilares da liderança, conhecidos como poder de combate, são: conceitual (as idéias por trás de 

como operamos e esperamos), física (os meios para operar e combater) e moral (a capacidade 

de levar as pessoas a operar e concentração) que são termos equivalentes ao “saber”, “fazer” e 

“ser” do Exército Brasileiro. 
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Logo se evidencia que nos principais Exércitos do mundo a Liderança Militar é exercida 

através de três fatores: o conhecimento (saber), a moralidade e os valores (ser) e o emprego dos 

fatores já citados (fazer). 

 

2.1.2 FORMAS DE EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 

De acordo com as formas a liderança pode ser dividida em: direta e indireta. 

Na liderança direta o líder tem maior contato com seus liderados, servindo de exemplo, por 

isso conseguem criar laços sólidos e duradouros. 

Segundo o manual de campanha Liderança Militar C 20-20 (2011) nesse nível, o líder estará 

sempre junto aos seus liderados, fornecendo bons exemplos pessoais.  

Já na liderança indireta os líderes exercem a liderança através de outros líderes 

intermediários. Para que isso ocorra é necessário que os intermediários confiem em seu líder e 

consigam estabelecer vínculos de liderança com seus subordinados. 

 

2.1.3 ÉTICA, MORAL CRENÇA, VALORES E NORMAS 

O manual de Liderança Militar do Exército dos Estados Unidos (2006) afirma que é 

necessária a liderança baseada em valores, caráter impecável e competência profissional. 

Já o o manual de campanha Liderança Militar - C 20-20 (2011) reforça que o  líder militar 

deverá possuir uma consciência reta e trabalhará para preservar os valores morais que são 

inerentes à sua profissão.  

De acordo com Castro (2009) os valores e atributos indispensáveis para o exercício da 

liderança são: tato, camaradagem, coragem física e moral, decisão, iniciativa, criatividade, 

apresentação pessoal, habilidades de relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho em 

grupo e responsabilidade.  

Os valores necessários ao líder segundo o manual de Liderança Americano (2006) 

são: fidelidade, dever, respeito, serviço desinteressado, honra, integridade e coragem Pessoal. 

Já para o manual de campanha Liderança Militar - C 20-20 (2011) 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: honra, 

honestidade, verdade, justiça, respeito, lealdade e integridade. 

 

2.1.4 TIPOS DE LIDERANÇA 

De acordo com o Manual de liderança do Exército Americano (2006) os tipos de liderança 

são: serviço como subordinados responsáveis na qual todos os participantes tem o direito de 
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opinar, liderança sem autoridade em que subordinados responsáveis  se encarregam e realizam 

a tarefa e a liderança de capacitação dos subordinados.  

 

2.1.5 COMPETÊNCIAS DO LÍDER MILITAR 

Para o manual de campanha Liderança Militar - C 20-20 (2011) a competência está 

relacionada com a transformação dos recursos cognitivos, psicomotores e afetivos em 

comportamentos que geram resultados práticos.  

Entretanto segundo Hecksher (2001) 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. 

 

2.1.6 LIDERANÇA MILITAR E COMANDO EM TEMPO DE CRISE 

Para o manual de campanha Liderança Militar - C 20-20 (2011) o cenário de crise 

caracteriza-se por um estado de tensão, provocado por fatores externos ou internos. 

 Por isso se faz necessário que os subordinados possuam fatores motivadores de ações 

com risco de vida. 

Conforme o manual de campanha Liderança Militar - C 20-20 (2011) os motivos que levam 

o soldado a obedecer às ordens e a cumprir a missão recebida, mesmo com risco de vida, são: 

saber que seus camaradas contam com ele, será chamado de covarde se não cumprir a missão, 

acreditar que seu comandante sabe tomar a melhor decisão e querer ser solidário com seu 

comandante. 

 

2.1.7 OPERAÇÕES CONJUNTAS 

Para o manual Doutrina das Operações Conjuntas - MD30-M-01 (2011, p. 37) as 

Operações Conjuntas caracterizam-se pelo emprego de meios ponderáveis de mais de uma Força 

Singular, sob comando único. 

De acordo como site do Ministério da Defesa:  

 
Sob planejamento e coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), efetivos da Marinha, do Exército e da Força Aérea atuam de forma integrada 
em operações militares de grande envergadura, conjugando esforços em torno de 
estratégias e objetivos para que as tropas procedam de forma flexível, versátil e com 
grande mobilidade.  
Exemplos de operações militares conjuntas são as destinadas a garantir a segurança de 
grandes eventos e a Operação Ágata, de combate a ilícitos nas fronteiras brasileiras.  
Nessas ações, a sinergia entre os militares das três Forças Singulares é orientada pela 
Doutrina de Operações Conjuntas, que integra os processos de emprego e as 
peculiaridades técnicas de cada Comando Militar.  

https://www.defesa.gov.br/index.php/estado-maior-conjunto
https://www.defesa.gov.br/index.php/estado-maior-conjunto
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/exercito-brasileiro
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/forca-aerea-brasileira
https://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas-1/grandes-eventos
https://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas-1/grandes-eventos
https://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas-1/operacao-agata
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Ações navais, terrestres e aéreas são sincronizadas a partir de um comando operacional 
único, responsável pela coordenação das ações e o aperfeiçoamento da 
interoperabilidade, evitando a duplicação de esforços e favorecendo a redução de 
perdas. Para cumprir a missão estabelecida, efetivos das Forças Singulares  atuam de 
modo a facilitar o intercâmbio de informações e serviços, bem como a racionalização no 
emprego de equipamentos e homens (BRASIL, 2019). 
 

De acordo com estudiosos do tema de Operações Conjuntas dos EUA:  

 

Na cultura das interagências, não há, em geral, uma cadeia de comando única e distinta. 
Ele não constitui uma organização hierárquica monolítica. É um aglomerado de órgãos 
independentes usando o mesmo caminho, ao mesmo tempo, mas todos indo para destinos 
diferentes. Nessa cultura, a maneira de cumprir a missão é empregar os “seis Cs” — com-
preender, coordenar, cooperar, concessões (fazer), consenso (buscar o) e comunicar-se.  
 Compreender 
A Escola de Estado-Maior das Forças Conjuntas (Joint Forces Staff College) realizou uma 
avaliação de requisitos, em 2002, para determinar as habilidades e os conhecimentos 
necessários para um oficial se tornar eficiente em operações conjuntas. Descobriu que o 
atributo mais importante era um bom  das Forças Singulares. Trabalhar em um ambiente 
interagências não é diferente. Os oficiais precisam saber qual é a “contribuição” de cada 
órgão participante. Em uma organização bem estabelecida, como a Força-Tarefa Conjunta 
Interagências–Sul (Joint Interagency Task Force South), do Comando Sul dos EUA, os 
órgãos compartilham escritórios e usam procedimentos que envolvem todos eles, para 
que os participantes possam ter uma visão global e determinar como o órgão ao qual 
pertencem pode contribuir. Em uma situação ad hoc ou de crise, o diálogo entre os 
participantes é essencial para que se possa descobrir as capacidades e as limitações de 
cada um deles. Nessas situações, são necessários um espaço físico compartilhado por 
todos os representantes dos vários órgãos (incluindo os militares) e uma postura aberta e 
indagadora por parte das Forças Armadas. Como um membro de estado-maior, se você 
não toma a iniciativa de se comunicar com outros órgãos, não espere que eles forneçam 
informações sobre suas capacidades. Também não espere que eles conheçam as 
capacidades e as limitações de sua unidade. O diálogo aberto é a dinâmica mais 
importante que os representantes militares e os desses órgãos podem estabelecer. A 
compreensão só pode ser adquirida por meio desse diálogo. 
Coordenar  

Geralmente, os militares interpretam “coordenar” como “evitar conflitos”, mas uma 
definição do dicionário nos informa que essa palavra significa “trabalhar ou agir em 
conjunto, de forma harmoniosa”. Isso não significa que os órgãos ficam fora do caminho 
dos demais, mas que todos planejam suas ações de forma a maximizar o efeito de todas 
as outras ações em andamento. Por exemplo: os esforços militares para reconstruir a 
assistência médica em Mogadíscio, na Somália, no início dos anos 90, concentraram-se 
no fornecimento de tratamento médico de graça aos somalis. Contudo, as Forças Armadas 
falharam ao não planejarem em coordenação com a Agência dos EUA para o 
Desenvolvimento Internacional (United States Agency for International Development—
USAID), que trabalhava para assegurar que médicos somalis retornassem a Mogadíscio. 
Em função dessa falta de coordenação entre as Forças Armadas e a USAID, a população 
somali acorreu aos hospitais gratuitos estabelecidos pelos militares, enquanto os médicos 
somalis perdiam seus clientes e abandonavam Mogadíscio.  

Cooperar 
Segundo o dicionário Webster, cooperar é “agir junto ou em conformidade com outros”. 

Embora se possa dizer que a cooperação é um valor militar que se manifesta por toda a 
cadeia de comando, a cooperação que os militares praticam com mais frequência ocorre 
dentro de uma única Força Singular. No passado, a falta de cooperação entre as Forças 
Singulares era tão grande, que o Congresso teve de promulgar a Lei de Reorganização 
do Departamento de Defesa de 1986 (Department of Defense Reorganization Act of 1986), 
para obrigá-las a cooperar suficientemente. Há quem sustente a ideia de que um decreto 
parecido forçaria a cooperação entre os vários órgãos do governo. No entanto, até isso 
acontecer, o sucesso no ambiente interagências exigirá que os representantes dos vários 
órgãos trabalhem entre si, por sua própria iniciativa.  

Fazer Concessões 
Embora “fazer concessões” talvez tenha uma conotação negativa na cultura militar, a 
disposição para transigir é essencial para o sucesso no ambiente interagências. Significa 
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abrir mão de alguns pontos, para se chegar a uma solução de compromisso. Os militares 
convivem com a necessidade de condescender todos os dias. Por exemplo: a maioria dos 
comandantes gostaria de contar com mais munição para o treinamento no estande, mas 
cede ante a necessidade de distribuição de munição em benefício de outras unidades, que 
também precisam dela. É provável que muitos comandantes preferissem que seu pessoal 
recebesse mais tempo de folga depois de um desdobramento, mas abrem mão desse 
desejo em prol das necessidades reais do Exército. Fazer concessões não significa 
renunciar os valores individuais ou de uma organização.  

Buscar o Consenso  
A habilidade de fazer com que todos concordem — alcançar consenso — é um talento 

importante e que precisa ser dominado no ambiente interagências. Recorrendo ao 
dicionário Webster mais uma vez, descobrimos que consenso é “uma opinião coletiva”. A 
formação de um consenso é uma habilidade que, para a maioria, é estranha à cultura 
militar. Um ditado comum entre os militares diz que “não há problema em discordar do 
chefe; mas uma vez que ele tenha tomado a decisão, é preciso cumpri-la como se fosse 
a sua própria”. As decisões interagências não funcionam assim. Se um órgão não acredita 
que um consenso foi alcançado, talvez ele não participe da solução proposta. Buscar o 
consenso é, provavelmente, o aspecto mais importante para se alcançar objetivos 
nacionais durante uma operação interagências.  

Comunicar-se  
A necessidade de se comunicar efetivamente para convencer um indivíduo (ou uma 

organização) a fazer algo é estranha aos militares. A concepção hierárquica das Forças 
Armadas é baseada na premissa de que o militar sempre fará o que lhe for mandado pelos 
seus superiores na cadeia de comando. Entretanto, a autoridade de uma posição não é o 
suficiente para convencer os representantes de outros órgãos. Para persuadi-los, devem-
se ter evidências e um argumento sólido para provar que o que está sendo proposto irá 
contribuir para a resolução dos problemas identificados. Como exemplo: um comandante 
de três Divisões multinacionais na Bósnia teve de visitar cada um dos comandantes de 
Divisão subordinados, para convencê-los de que uma ordem de operações que ele havia 
dado era benéfica para a missão como um todo e para os interesses particulares de cada 
uma delas. Talvez esse comandante pudesse ter evitado essas visitas, caso tivesse 
aplicado os “seis Cs” antes de a ordem ser transmitida. Não obstante, ele reconheceu a 
necessidade de se comunicar efetivamente (Davis Jr, 2011, p.8). 

 

2.1.8 OPERAÇÃO DE APOIO A ÓRGÃO GOVERNAMENTAL 

 Para Brasil (2015) na história recente, as formas de se contrapor às ameaças têm-se 

diversificado consideravelmente. Como praxe, as forças militares orientavam sua articulação e 

seu preparo para combater ameaças identificadas por um possível Estado agressor. 

Logo se verifica a necessidade de novas Operações como as de Apoio a Órgãos 

Governamentais: 

 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais – compreendem o apoio prestado por 
elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, definido em diploma legal, 
com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de 
objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, efetividade e menores 
custos, além de atenderem ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, a dispersão 
de recursos e a divergência de soluções. 
Cumpre apenas ressaltar que as tarefas operativas atinentes às Operações de Apoio aos 
Órgãos Governamentais estão explicitadas na CF, em seu artigo 144, na Lei 
Complementar (LC) nº 97, em seu artigo 15, e no Decreto Presidencial nº 3.897, que dizem 
respeito às operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Acrescente-se, ainda, as 
ações subsidiárias genéricas das Forças Armadas e específicas do Exército Brasileiro, 
constantes da mesma LC (com as modificações introduzidas pela LC nº 117/2004 e LC nº 
136/2010), além de outros diplomas legais (BRASIL, 2015, p.1-3). 
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2.1.9 OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

A Operação São Francisco foi uma operação de apoio a órgãos Governamentais que: 

 

Em abril de 2014, atendendo à solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a 
Presidência da República autorizou o emprego de tropas do Exército Brasileiro e da 
Marinha do Brasil no Complexo da Maré, com a finalidade de cooperar no processo de 
pacificação daquela área. Em decorrência, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o 
Ministério da Defesa (MD) e o Ministério da Justiça firmaram um acordo no qual as partes 
se comprometeram, com base em uma Operação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 
a empregar, no Complexo da Maré, os meios necessários para a prestação de segurança 
e serviços em benefício da população. No dia 5 do mesmo mês, teve início a Operação 
São Francisco, coordenada pelo Comando Militar do Leste (CML). De acordo com a 
Diretriz Ministerial nº 9, do Ministério da Defesa, a Força de Pacificação passou a atuar 
em 15 comunidades daquele Complexo (DEFESANET, 2014). 
 

A Operação teve como objetivo a preservação da ordem pública e a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio nas comunidades do Complexo da Maré. 

De acordo com uma nota divulgada no site Defesa Net (2014) a Operação incluía atividades 

de patrulhamento ostensivo, revistas a veículos e pessoas, realização de prisões em flagrante, 

estabelecimento de postos de bloqueio e o cumprimento de mandados de busca e apreensão na 

área de operações. E para cumprir essa missão o regime de trabalho das tropas era de 24 horas 

por dia e 7 dias na semana. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: questionário e grupo focal. 

 

2.2.1 Questionário 

O universo de estudo foi de militares que exerceram a função de comandantes em todos 

os níveis na Operação Maré. Logo, participaram da pesquisa 37 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, para não existir 

interferência. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta ou indireta 

(e-mail) para 150 militares que atendiam os requisitos. 

Foi realizado um pré-teste com 10 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, 

com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do 

pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no questionário e, portanto, 

seguiram-se os demais de forma idêntica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos organizados segundo a sequência que 
foi realizado o questionário. 

 
3.1 RESULTADOS ATINENTES A QUE FORÇA ARMADA O MILITAR QUE RESPONDEU A 

PERGUNTA PERTENCE 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos a que força armada o militar que 

participou da pesquisa voluntária pertence. 

 
GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores relativos, sobre qual Força Armada pertence 
Fonte: O autor 

 
A finalidade de verificar a que Força Armada o militar pertence é saber quais são as 

principais oportunidades de melhoria e desafios do ponto de vista dos militares das três Forças 
Armadas. Além disso, serviu para verificar se estes militares estão com o pensamento alinhado 
referente a Liderança nas Operações Conjuntas. 

A partir dos dados obtidos pelos questionamentos, chegou-se às seguintes conclusões 
parciais: 

- De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 1, a maioria dos militares que 
participou da pesquisa é do Exército Brasileiro, tendo em vista o autor ser da mesma Força 
Armada. Foi considerada uma ferramenta importante, que gerou como consequência o 
pensamento dos militares de outra Força Armada; 
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3.2 RESULTADOS ATINENTES A PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA. 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos aos militares que participaram de 

alguma Operação Conjunta. 
 

 
GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores relativos, sobre participação em Operação Conjunta 
Fonte: O autor 

 
De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 2, 100,00% dos entrevistados 

tiveram alguma participação em Operação Conjunta. Isso é muito importante pois é possível 
perceber que existe uma tendência moderna de emprego das Forças Armadas conjuntamente e 
em Operações reais, o que valida mais ainda os resultados dessa pesquisa a cerca dos desafios 
e oportunidades de melhoria da Liderança Militar nas Operações Conjuntas. 

 
3.3 RESULTADOS ATINENTES A FUNÇÃO OCUPADA NA OPERAÇÃO CONJUNTA QUE 

PARTICIPOU 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos à função ocupada pelo militar na 

Operação Conjunta que participou. 

 
GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores relativos, função que ocupou durante a Operação Conjunta que 

participou 
Fonte: O autor 
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De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 3, aproximadamente 74,00% 

dos entrevistados participaram como comandantes de pelotão e aproximadamente 13,00% dos 
entrevistados participaram como comandantes de Companhia. Logo chega-se à conclusão 
parcial que a maioria dos participantes da pesquisa enquadram-se em um nível operacional de 
liderança militar, sendo empregada a Liderança Direta. 

 
 

3.4 RESULTADOS ATINENTES A AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CARACTERÍSTICAS DO 

MILITAR 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos as características que o próprio 

militar acha que possui.  
 

 
GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em valores relativos, a avaliação individual do militar 
Fonte: O autor 

 
De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 4, aproximadamente 77,00% 

dos entrevistados acham que tem a capacidade de compreender e coordenar a tarefa com outro 
militar e aproximadamente 80,00% dos entrevistados acham que tem a capacidade de 
comunicar-se com outro militar. Aproximadamente 29,00% dos entrevistados acham que tem 
que fazer concessões, logo os menores índices foram pra busca do consenso. 

 
 

3.5 RESULTADOS ATINENTES A CARACTERÍSTICAS EMPREGADAS PELO MILITAR 

NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos as características que o próprio 

militar empregou na Operação Conjunta que participou.  
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GRÁFICO 5 – Opinião da amostra, em valores relativos, com relação as características empregadas nas Operações 

Conjuntas 
Fonte: O autor 

 
De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 5, aproximadamente 74,00% 

dos entrevistados acham que empregaram a capacidade de coordenação e aproximadamente 
64,00% dos entrevistados acham que empregaram a capacidade de compreender. 
Aproximadamente 22,00% dos entrevistados acham que empregaram a capacidade de 
conceder, logo foi a capacidade menos empregada pelos entrevistados. 

 
3.6 RESULTADOS ATINENTES A CARACTERÍSTICAS QUE OS MILITARES SENTIRAM 

FALTA DOS MILITARES DAS OUTRAS FORÇAS ARMADAS. 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos as características que os militares 

sentiram falta dos militares das outras Forças Armadas na Operação Conjunta que participou. 

 
GRÁFICO 6 – Opinião da amostra, em valores relativos, com relação as características que os militares sentiram 

falta de militares de outras Forças Armadas em Operações Conjuntas 
Fonte: O autor 
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De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 6, aproximadamente 35,00% 

dos entrevistados acham que que faltou coordenação de atividades com militares de outras 
Forças Armadas. Logo sendo a principal característica que faltou nas Operações Conjuntas dos 
participantes da pesquisa. 

 
 
 

3.7 RESULTADOS ATINENTES AS CARACTERÍSTICAS QUE OS MILITARES CONSIDERAM 

COMO PRINCIPAL DESAFIO PARA LIDERANÇA MILITAR NAS OPERAÇÕES 

CONJUNTAS. 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados relativos as características que os militares 

consideram como principal desafio para Liderança Militar nas Operações Conjuntas que 
participou. 

 

 
GRÁFICO 7 – Opinião da amostra, em valores relativos, com relação as características que os militares consideram 

como principal desafio da Liderança Militar nas Operações Conjuntas 
Fonte: O autor 

 
De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 1, aproximadamente 45,00% 

dos entrevistados consideram que a compreensão é o principal desafio a ser desenvolvido da 
Liderança Militar em Operação Conjunta.  

 
 

3.8  RESULTADOS ATINENTES A PRINCIPAL OPORTUNIDADE DE MELHORIA PARA 

LIDERANÇA MILITAR NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS. 

 

 



19 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados relativos as características que os militares 
consideram como principal oportunidade de melhoria para Liderança Militar nas Operações 
Conjuntas que participou. 

 

 
GRÁFICO 8 – Opinião da amostra, em valores relativos, com relação as características que os militares consideram 

como principal oportunidade de melhoria da Liderança Militar nas Operações Conjuntas 
Fonte: O autor 

 
De acordo com o resultado obtido, representado no Gráfico 1, aproximadamente 19,00% 

dos entrevistados consideram que a coordenação, compreensão e comunicação são as 
principais oportunidades de melhoria a ser desenvolvido da Liderança Militar em Operação 
Conjunta.  

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da pesquisa relacionada aos principais desafios e oportunidades da 

Liderança Militar na Operação São Francisco VI (Complexo da Maré) é fundamental para o 

Exército Brasileiro, pois, para que seja cumprido seu dever constitucional, é necessário possuir 

comandantes com elevada capacidade de liderança e de integração com a força Aérea Brasileira 

e com a Marinha do Brasil.  

O principal propósito deste trabalho foi avaliar os principais desafios e oportunidades de 

melhoria da Liderança Militar nas Operações Conjuntas com ênfase para a Operação São 

Francisco VI, na medida em que a amostra foram militares que participaram dessa Operação. 

Para atingi-lo, o estudo se baseou nas opiniões emitidas por um universo de comandantes de 

pequenas frações das Forças Armadas que participaram da Operação São Francisco VI.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa são relevantes. A hipótese de estudo foi confirmada 

e por meio da análise dos questionários realizados proporcionou que se visualizassem os 

desafios e oportunidades de melhoria, principalmente com relação as capacidades para que os 

militares das 3(três) Forças possam ter uma maior integração em Operações Conjuntas com 

relação a Liderança Militar. 
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Com relação a avaliação das características individuais do militar o resultado apresentado 

foi que em geral os militares tem facilidade de compreender, coordenar e comunicar-se, porém 

apresentam dificuldades para fazer concessões. 

Com relação a avaliação das capacidades já empregadas em Operação Conjunta o 

resultado apresentado foi que as características mais empregadas foram a coordenação e a 

compreensão, porém a mais uma vez a menos empregada foi fazer concessões.  

Com relação a avaliação das capacidades que se sentiu falta em Operação Conjunta o 

resultado apresentado foi que as mais faltosas em Operações são coordenação e comunicação. 

Com relação a avaliação do desafio da Liderança Militar para as Operações Conjuntas o 

resultado apresentado foi que a compreensão, coordenação e consenso se destacaram como 

capacidades que mais devam ser buscadas em Operações Conjuntas. 

Com relação a avaliação da oportunidade de melhoria da Liderança Militar para as 

Operações Conjuntas o resultado apresentado foi que compreensão, coordenação e 

comunicação se destacaram como capacidades que mais devam ser melhoradas em Operações 

Conjuntas.  

A bibliografia relacionada correspondeu ao que se esperava com relação às fontes de 

consulta sobre o assunto.  

Portanto recomenda-se então que todos os militares das Forças Armadas busquem 

entender as atividades das outras Forças para que adquiram as capacidades de fazer 

concessões, coordenação, comunicação e compreensão que são capacidades de um Líder 

Militar 

Sugere-se então uma ênfase maior dessas capacidades nas escolas de formação e o 

aumento do número Operações Conjuntas a fim de que essas capacidades sejam empregadas 

e trabalhadas.  
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APÊNDICE A – Questionários 
QUESTIONÁRIO 1 

 

PESQUISA DE CAMPO 

QUESTIONÁRIO SOBRE OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA 

LIDERANÇA MILITAR NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS 

1. OBJETIVO 

Esta pesquisa será entregue a militares que já participaram de Operações Conjuntas.  

Este questionário será analisado como componente do Projeto de Pesquisa do Cap Inf Marcus 

Vinícius Campos Siqueira, intitulada A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA MILITAR NA 

OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VI NO COMPLEXO DA MARÉ (RIO DE JANEIRO -RJ) 

 

2. QUESTIONÁRIO 

Responda a pesquisa com sinceridade para que ela tenha validade. 

Não é preciso se identificar. 

Os dados colhidos através deste questionário auxiliarão o estudo da Liderança Militar nas 

Operações Conjuntas com seus desafios e oportunidades. Desde já agradeço pela sua atenção. 

 

 

1. A qual Força Armada você pertence? 
 
(    ) Marinha do Brasil  

  (    ) Exército Brasileiro 
  (    ) Força Aérea Brasileira 
 

2. Já participou de Operação Conjunta? 

 
(    ) SIM  
(    ) NÃO 
 
 

3. Se sim, em qual função? 

(    ) Comandante de Companhia  
(    ) Comandante de Pelotão 
(    ) Comandante de Grupo 
(    ) Outra:_____________ 

 

4.  Quais dessas características o senhor possui? Podem ser marcadas mais de uma 

alternativa. 
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(    ) Compreender 
(    ) Coordenar  
(    ) Cooperar 
(    ) Fazer concessões 
(    ) Buscar consenso 
(    ) Comunicar-se 

 
5. Quais dessas características o senhor empregou na Operação Conjunta? Podem 

ser marcadas mais de uma alternativa. 

 
(    ) Compreender 
(    ) Coordenar  
(    ) Cooperar 
(    ) Fazer concessões 
(    ) Buscar consenso 
(    ) Comunicar-se 

 
6. Quais dessas características o senhor sentiu falta das outras Forças Armadas na 

Operação Conjunta? Podem ser marcadas mais de uma alternativa. 

 
(    ) Compreender 
(    ) Coordenar  
(    ) Cooperar 
(    ) Fazer concessões 
(    ) Buscar consenso 
(    ) Comunicar-se 

 
7. Quais dessas características o senhor considera como principal desafio para 

Liderança Militar nas Operações Conjuntas?  
 

(    ) Compreender 
(    ) Coordenar  
(    ) Cooperar 
(    ) Fazer concessões 
(    ) Buscar consenso 
(    ) Comunicar-se 

 

8. Quais dessas características o senhor considera como principal oportunidade de 
melhoria para Liderança Militar nas Operações Conjuntas?  
 

(    ) Compreender 
(    ) Coordenar  
(    ) Cooperar 
(    ) Fazer concessões 
(    ) Buscar consenso 
(    ) Comunicar-se 


