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RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho analisa o emprego da gestão emocional do líder no 

aperfeiçoamento da qualidade de vida em uma Organização Militar. Tal assunto é 

tratado na atualidade tanto no ambiente acadêmico e empresarial, como pode ser 

aplicado na Organização Militar para aumentar a qualidade de vida e produtividade 

dos seus efeitos. O objetivo é explicar como um líder militar pode realizar a gestão 

emocional de pessoas e melhorar a qualidade de vida em sua unidade. Para isso, a 

pesquisa busca, inicialmente, apresentar conceitos ligados a liderança militar, 

qualidade de vida, inteligência e gestão emocional, os quais fornecem referencial 

teórico para compreender os conhecimentos explanados neste estudo. Além disso, 

explicita as formas de liderança militar direta e indireta, aspectos da doutrina de 

liderança no Brasil, Estados Unidos e Espanha, e descreve os principais atributos da 

área afetiva e sua prática. Neste contexto, as competências afetivas tornam-se 

essenciais para que o líder exerça boa liderança sobre seus liderados. Esta 

pesquisa, ainda, apresenta noções sobre gestão emocional, englobando as 

principais concepções sobre emoções, inteligência emocional, social e sua 

relevância para reconhecer os sentimentos que predominam e influenciam as 

equipes militares, capacitando o líder a gerenciar as emoções de seu grupo. 

Portanto, a gestão emocional gera efeitos diretos sobre a qualidade de vida dos 

efetivos de uma Organização Militar. Ademais, a monografia aborda a importância e 

os benefícios advindos de uma boa qualidade de vida do subordinado em seu 

ambiente de trabalho e os males que a falta da mesma pode causar. Por fim, o 

estudo verifica que o líder pode desenvolver, exercitar e praticar certas habilidades e 

atributos ligados à inteligência emocional e liderança, que o capacitarão a gerir 

melhor as emoções de seus liderados e, assim, melhorar a qualidade de vida na 

Organização Militar.  

 
Palavras-chave: Liderança, Gestão Emocional, Qualidade de Vida 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 This paper analyzes the use of emotional management of the leader in improving 
the quality of life in a Military Organization. This issue is currently addressed both in 
the academic and business environment, as it can be applied in the Military 
Organization to increase the quality of life and productivity of its effects. The goal is 
to explain how a military leader can perform emotional management of people and 
improve the quality of life in their unit. For this, the research initially seeks to present 
concepts related to military leadership, quality of life, intelligence and emotional 
management, which provide theoretical framework to understand the knowledge 
explained in this study. It also spells out the forms of direct and indirect military 
leadership, aspects of leadership doctrine in Brazil, the United States, and Spain, 
and describes the main attributes of the affective area and its practice. In this 
context, affective skills become essential for the leader to exercise good leadership 
over his followers. This research also presents notions about emotional 
management, encompassing the main conceptions about emotions, emotional, social 
intelligence and their relevance to recognize the predominant feelings and influence 
military teams, enabling the leader to manage the emotions of his group. Therefore, 
emotional management has direct effects on the quality of life of a Military 
Organization's personnel. In addition, the monograph addresses the importance and 
benefits of a subordinate's good quality of life in his or her workplace and the ills that 
a subordinate may cause. Finally, the study finds that a leader can develop, exercise, 
and practice certain skills and attributes related to emotional intelligence and 
leadership that will enable him to better manage the emotions of his followers and 
thus improve the quality of life in the Military Organization. 
 

Keywords: Leadership, Emotional Management, Quality of Life 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A gestão emocional implica na compreensão de que existe um padrão 

uniforme de expressão nos seres humanos, ainda que eles sejam separados por 

laços culturais diferentes (GOLEMAN, 2011). 

Logo, nota-se que há uma estrutura comum entre as pessoas e seu 

conhecimento é importante para a gestão de recursos humanos. Neste contexto, 

Mayer e Salovey (1997) afirmam que a inteligência emocional (IE) é a capacidade de 

entender e gerenciar suas próprias emoções, bem como as das pessoas ao seu 

redor, vindo a estabelecer um importante vínculo entre a gestão emocional e a IE. 

Neste contexto, Hartley (2004) afirma que isto ocorre porque o gerenciamento 

emocional e a liderança, uma vez alinhados, favorecem a conquista de metas 

institucionais.  

Segundo Gonçalves (2016), nos dias de hoje, a IE é um requisito básico no 

ambiente corporativo, a qual utiliza aspectos e elementos sociais para o alcance de 

metas.  

Neste sentido, Oliveira (2015), afirma que o advento da globalização tornou 

as organizações mais competitivas. Para que essas vençam neste cenário tão 

complexo, é necessário que seus respectivos líderes sejam dotados de 

capacidades, habilidades e atitudes que, embasadas na IE, se traduzam no aumento 

da satisfação de seus liderados. 

Spector (2005) entende que a satisfação do indivíduo em sua atividade 

laboral é fator determinante para o sucesso das corporações as quais pertencem, 

pois naturalmente quem está insatisfeito com seu trabalho tem pior rendimento, 

afetando negativamente a produtividade da organização. 

Do mesmo modo, Robbins (2010) afirma que a motivação é o primeiro passo 

para o sucesso de uma entidade coletiva e este estímulo dar-se-á por meio de uma 

gestão competente de pessoas, o que ressalta a relevância da IE como instrumento 

para o exercício da liderança. 

Nos ambientes militares, devido às características específicas de hierarquia e 

disciplina pertinentes à profissão, há a necessidade de se encontrar um estado 

favorável de equilíbrio. Este ambiente deve proporcionar condições salutares para o 

desenvolvimento das atividades laborais de caráter militar, influenciando de forma 
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contundente no desempenho coletivo das tarefas (DORNELES, DALMOLIN, 

MOREIRA, 2017). 

Os aspectos da gestão afetiva conferem atualidade ao presente trabalho, que 

se embasa sobre o seguinte problema: de que forma um líder militar pode realizar 

a gestão emocional de seus subordinados e melhorar a qualidade de vida de uma 

Organização Militar (OM)? 

Como forma de ajudar a responder o problema estabelece-se como objetivo 

geral explicitar as estratégias de um líder militar para realizar a gestão afetiva de 

seus liderados.  

Logo, seguem-se os objetivos específicos: a) apresentar os principais 

conceitos referentes à liderança militar, à qualidade de vida, à inteligência e gestão 

emocional; b) descrever as formas de liderança, competências do líder militar e 

aspectos da doutrina dos Estados Unidos (EUA) e Espanha; c) realizar uma revisão 

bibliográfica sobre gestão emocional; d) identificar os benefícios da qualidade de 

vida no trabalho (QVT). 

Além disso, levanta-se a hipótese de que o líder é capaz de realizar a gestão 

dos sentimentos de seus subalternos e aprimorar sua qualidade de vida, por meio da 

prática de competências da área afetiva. 

 No que concerne à delimitação do estudo, esta pesquisa realiza três tipos: 

conceitual, temporal e espacial. Na parte conceitual, este trabalho adentra 

principalmente em definições presentes no manual de Liderança Militar e livros de 

gestão empresarial, evitando abordar concepções relativas à estrutura 

organizacional ou à negociação.  

Na delimitação temporal, são escolhidas preferencialmente fontes de consulta 

e conhecimentos gerados a partir da década de 1990. Já na delimitação espacial, os 

trabalhos pesquisados são os que retratam os costumes e a cultura organizacional 

do Brasil.  

Outrossim, a relevância deste estudo é que se trata de um tema relativamente 

recente nas áreas de ciências militares, administração (Adm), gestão e psicologia, 

de forma que esta pesquisa pode propor melhoria na qualidade de vida dos 

militares, impactando, indiretamente, em suas relações familiares. Outro ponto 

refere-se ao papel dos militares que desempenham cargos de chefia, comando 

(Cmdo) e gestão de pessoas, por meio de instrumentos que minimizem a frustração 

dos seus subordinados.  
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Utilizando esses instrumentos, os líderes promoverão o aumento da 

produtividade dos militares, resultando em serviços de maior qualidade para a 

nação.  

   Em se tratando de metodologia, essa pesquisa é qualitativa, bibliográfica e 

documental. Deste modo, o foco é o entendimento subjetivo, sendo privilegiadas 

análises de documentos e informações, de forma que os acontecimentos foram 

analisados por meio de seu significado contextual.  

Quanto à metodologia bibliográfica, baseou-se pela fundamentação teórico-

metodológica de investigação sobre liderança e Adm em livros, manuais, artigos e 

redes eletrônicas de acesso livre. Já a pesquisa documental embasou-se, via digital, 

pela busca de manuais e artigos sobre liderança empresarial e militar bem como 

gestão de pessoal.  

 

 

2 CONCEITOS BÁSICOS  

 
O líder (Ldr), é uma pessoa com capacidade de influenciar ideias e ações de 

outros indivíduos (MICHAELIS, 2015). Da mesma forma, o manual de liderança 

militar indica que: 

 

A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder 
militar sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de 
vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos 
objetivos da organização militar em uma dada situação (BRASIL, 2011, p. 3-
3). 

 

Deste modo, pode-se dizer que a base da liderança está nas pessoas e na 

maneira de estabelecer e desenvolver seus relacionamentos com outrem, tornando 

a liderança necessária em todos os escalões do Exército de um país (ESPANHA, 

2018). 

Segundo a Doutrina Militar Terrestre (DMT), o comandante (Cmt) é o militar 

responsável por conduzir seus subordinados nas tarefas operacionais ou 

administrativas, exercendo a liderança sobre seus subalternos nas diversas situações 

(BRASIL, 2011). 

O Manual de Liderança Militar conceitua competência como a transformação 

dos recursos cognitivos, psicomotores e afetivos em atitudes que produzem 
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resultados práticos. As competências cognitivas (conhecimento e compreensão da 

natureza humana) e psicomotoras são constituídas por um conjunto de habilidades e 

conhecimentos que se relacionam com a profissão militar, sendo obtidos por meio 

de informação, estudo e experiência na caserna (BRASIL, 2011). 

Em 1990, os pesquisadores Peter Salovey (Yale University) e John Mayer 

(University of New Hampshire) inseriram na literatura científica e acadêmica, o 

conceito de IE. Os autores propuseram uma definição inicial de IE como sendo “a 

habilidade para controlar os sentimentos e emoções em si mesmo e nos demais, 

discriminar os afetos e usar essa informação para guiar as ações e os pensamentos” 

(MAYER, SALOVEY, 1997).  

De igual modo, emoção se refere a um sentimento e seus diferentes 

pensamentos, estados psicológicos e biológicos, e a uma gama de tendências para 

agir (GOLEMAN, 2011). Ou seja, o gestor emocional é aquele que consegue 

influenciar os sentimentos de outras pessoas com o objetivo de alcançar 

determinados fins. 

O termo qualidade de vida, segundo Minayo (2000), apresenta diversos 

significados e são fundamentados na experiência, nos valores e no conhecimento 

das pessoas, considerando-se a satisfação material em relação às necessidades 

básicas do ser humano (alimentação, saneamento, habitação, educação, saúde, 

trabalho e lazer) e os valores não materiais (amor, liberdade, solidariedade, inserção 

social, realização pessoal e felicidade), conforme Figura 1. 

 
     Figura 1 – Hierarquia das necessidades de Maslow. 
     Fonte: https://www.simplypsychology.org/maslow.html. 
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Dessa forma, qualidade de vida no trabalho (QVT) significa um conjunto de 

medidas tomadas por uma organização, como maior bem-estar, integração social e 

produtividade, com o objetivo de implementar melhorias no ambiente de trabalho 

(GRAMMS, 2017).  

É importante destacar também o clima organizacional, para Chiavenato 

(2006, p. 50) “constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica 

e característica que existe em cada organização; (...) é o ambiente humano dentro 

do qual as pessoas de uma organização fazem o seu trabalho”. 

No âmbito da Adm, ressaltam-se os seguintes atores sociais: gestor e o 

empregado. O gestor é aquele que realiza ações por meio de outras pessoas, 

supervisionando, controlando e dirigindo atividades, tendo em vista alcançar 

determinados objetivos (ROBBINS, 2010).  

Nesse cenário, a interação que há entre gestor e empregado, ou entre Ldr e 

liderado, é o meio pelo qual ideias, emoções e informações tramitam entre eles, 

permitindo o desenvolvimento de sua relação interpessoal. Este processo é vital 

para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação a uma pessoa ou um grupo 

(BRASIL, 2011).  

Já o empregado ou trabalhador é a pessoa física que presta serviços de 

natureza não eventual ao empregador, sob sua dependência, mediante salário 

(MICHAELIS, 2015). Assim, o empregado é aquele que será a base de todo o 

processo de interação em seu local de trabalho.   

Neste mister, o ambiente castrense concebe o conceito de liderado, o qual, 

segundo Brasil (2011) é o militar que recebe a influência de um Ldr. Este, dentro do 

contexto peculiar da atividade bélica, é sujeito passivo e ativo no aperfeiçoamento 

do clima organizacional dentro de uma OM e, por conseguinte, para a melhoria da 

qualidade de vida da mesma.    

 

 

3 LIDERANÇA MILITAR 

 

Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) reconhece que o êxito da Força 

Terrestre (F Ter) depende do eficiente desempenho de seu pessoal. Assim, a 

instituição enfatiza a importância dos relacionamentos entre líderes e liderados, 
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como também o nível de profissionalismo e do desenvolvimento do clima 

organizacional de suas unidades (SEWELL, 2010).  

Segundo Espanha (2018), quanto melhor for a coesão das equipes que 

compõem a unidade, melhor será o seu desempenho. Para isso, o chefe militar deve 

mostrar proximidade e preocupação constante com o subordinado, exercendo 

efetiva liderança sobre o indivíduo ou grupo que comanda. Esta liderança pode ser 

enquadrada em diversas formas ou processos de execução. 

 

3.1 FORMAS DE LIDERANÇA 

 

Conforme Sousa Terceiro (2012), a liderança direta objetiva o conhecimento 

mais detalhado do ser humano, proporcionando as melhores condições para que o 

Cmt exerça influência sobre seus subordinados. O manual de campanha C 20-10 

esclarece tais ideias: 

 

[...] ela ocorre em situações nas quais o líder influencia diretamente os 
liderados, falando a eles com frequência e fornecendo exemplos pessoais 
daquilo que prega. (2) O líder, nesse caso, estará na linha de frente, 
interagindo frequentemente com o grupo. (3) Por intermédio da liderança 
direta, laços de confiança sólidos e duradouros são estabelecidos com os 
indivíduos, uma vez que o líder pode satisfazer, em melhores condições, às 
necessidades de interação com os seus liderados. [...] (5) Nos dias atuais, 
normalmente exercem a liderança direta aqueles comandantes que têm 
oportunidade de interagir diariamente com os subordinados, observando e 
sendo observados de perto. [...] (7) Nesse nível, o líder estará sempre junto 
aos seus liderados, fornecendo bons exemplos pessoais (BRASIL, 2011, p. 
2-6 e 2-7). 

 

 Além disso, há a liderança indireta. Esta também é contemplada na DMT 
brasileira: 
 

[...] o líder exerce a sua influência atuando por intermédio de outros líderes 
a ele subordinados. Nesse caso, para que consiga influenciar os liderados 
nos escalões subordinados, é fundamental que se estabeleça uma cadeia 
de lideranças que atinja todos os indivíduos do grupo. Em outras palavras, é 
preciso que os líderes nos níveis intermediários aceitem as ideias daquele 
que se encontra no topo da pirâmide e as transmitam aos respectivos 
liderados como se fossem suas, evitando quaisquer distorções de 
entendimento da mensagem (BRASIL, 2011, p. 2-7). 
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3.2 COMPETÊNCIAS DO LÍDER MILITAR 

 

 Dentro do rol de qualidades que distinguem um líder, Benevides (2018) afirma 

que um bom gestor de pessoas precisa apresentar certas competências que 

favorecerão o exercício da liderança. 

Dentro do ambiente militar, a competência de conhecimento e compreensão 

da natureza humana proporciona ao Ldr ferramentas para entender os motivos pelos 

quais as pessoas agem, bem como o ajudam a perceber quais são as motivações e 

anseios do liderado. Assim, esta competência lhe permite identificar a maneira mais 

adequada para o exercício da influência sobre seus comandados e a elaborar uma 

estratégia que os levem ao melhor cumprimento da missão (BENEVIDES, 2018). 

Outra competência listada é a afetiva. Segundo Brasil (2011), ela pode ser de 

duas formas: pessoal, quando está relacionada com características do Ldr no âmbito 

individual; e interpessoal,  a qual necessita interação com outras pessoas para ser 

externada.  

Dentre as competências afetivas destaca-se a interpessoal. Ela é a que 

promove maior interação entre o líder e o subordinado, sendo composta pelos 

seguintes atributos: comunicabilidade, camaradagem, cooperação, direção, empatia, 

persuasão (Pers) e tato (BRASIL, 2011). 

A comunicabilidade é a competência na qual o líder militar utiliza as 

linguagens verbal e não verbal, a fim de manifestar-se corretamente e ser 

eficientemente compreendido (LEVINSON, 1992). 

A camaradagem, por sua vez, trata da habilidade para relacionar-se de forma 

amistosa e cooperativa com os superiores hierárquicos, companheiros do mesmo 

nível e subordinados no ambiente de trabalho. É a sensibilidade para perceber e 

buscar o bem-estar dos camaradas (HECKSHER, GRASSI, BARROS, 2013). 

A cooperação consiste na capacidade de contribuir, espontaneamente, para o 

trabalho de alguém ou do grupo. Ela é de fundamental importância para o líder 

militar, tendo em vista a importância do trabalho em equipe para o êxito da 

missão (HECKSHER, GRASSI, BARROS, 2013). 

Já a direção consiste na capacidade de assumir o controle, tornar conhecidas 

as ideias, ajudar a definir os problemas e encaminhar o grupo para a ação correta. 

Essas ações buscam solucionar as dificuldades, cumprindo a missão de conduzir 

pessoas rumo a um objetivo (BRASIL, 2011). 
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Por outro lado, a empatia implica em uma forma de conhecimento emocional, a 

partir do qual o líder militar desenvolve a capacidade de se pôr no lugar do outro. Nesse 

sentido, essa competência envolve o entendimento de sentimentos, opiniões, 

preocupações, interesses e bem-estar dos companheiros, sendo, portanto, uma 

expressão da IE (GARNER, 2010).   

Em complemento, pode-se dizer ainda que a concepção de empatia parte do 

pressuposto de que deve-se “dar às pessoas aquilo que elas necessitam, não o que 

querem”. Logo, a empatia não significa “pena, compaixão ou simpatia, mas uma 

competência desenvolvida que gera a confiança, melhora a comunicação e promove 

bons relacionamentos dentro e fora das organizações ou grupos” (BRASIL, 2011). 

A persuasão implica na habilidade de expor argumentos capazes de influir em 

ações ou opiniões de um grupo. Para ser persuasivo, o líder deve usar recursos 

como exemplo, ensino, aconselhamento, sabedoria no ouvir, convencimento e 

concepção de sentido às tarefas, tornando-as significativas. Ademais, a persuasão 

também se faz por meios coercitivos, que vão desde uma simples advertência até 

punições severas (BRASIL, 2011). 

Como último atributo, o tato é identificado como a capacidade de lidar com as 

pessoas sem ferir suscetibilidades. Consiste na capacidade de corrigir um indivíduo 

sem ofendê-lo, conhecendo a dinâmica dos relacionamentos interpessoais, de modo a 

comunicar-se com outros militares de maneira mais eficiente possível (HECKSHER, 

GRASSI, BARROS, 2013).  

Em suma, cabe ao líder militar “empenhar-se em incorporar à sua 

personalidade o máximo possível dessas competências, o que certamente influenciará 

positivamente para que seja reconhecido pelo grupo como Ldr” (BRASIL, 2011, p.5-1).  

 

3.3 ASPECTOS DA DOUTRINA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Segundo a doutrina estadunidense, o objetivo da liderança militar é incentivar 

os militares a alcançarem metas desafiadoras, unificando elementos, como 

informação, comando e controle (C2), movimento e manobra, inteligência, fogo, 

logística e proteção (ESTADOS UNIDOS, 2012).  

Desta forma, ao usarem seus recursos humanos de forma eficiente, as 

organizações militares obtêm sincronia em suas ações, os militares tornam-se 

motivados e as missões têm maior probabilidade de alcançar bons resultados. 
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Assim, uma OM realiza eficientemente suas missões tendo propósitos claros, 

métodos padronizados e, principalmente, com líderes capazes de equilibrar a 

incerteza e de permanecer flexíveis (ESTADOS UNIDOS, 2012). 

Por conseguinte, é essencial que os líderes militares equilibrem o bom 

cumprimento da missão com a forma como eles tratam e cuidam dos seus 

subordinados, já que cuidar das pessoas envolve criar e sustentar um clima positivo 

através de comunicações abertas, de confiança, de coesão e de trabalho em equipe 

(ESTADOS UNIDOS, 2012).  

A literatura americana também cita que todo líder é também um liderado. 

Desse modo, aprender a ser um bom líder implica também aprender a ser um bom 

seguidor. Por consequência, ele deve reunir para isso condições como lealdade,  

confiança e respeito aos superiores (ESTADOS UNIDOS, 2012).  

Ademais, é importante destacar que nenhuma organização está totalmente 

isenta de ocasionais lideranças negativas, que deterioram as relações entre as 

pessoas e a OM. Uma forma de liderança negativa é a tóxica. Nessa, o líder não se 

preocupa com os subordinados ou com o clima da organização, produzindo efeitos 

nefastos a curto e médio prazo (ESTADOS UNIDOS, 2012).  

Inflados de autoestima e de interesse próprio, os líderes tóxicos agem com 

intenção de enganar, intimidar, coagir ou punir injustamente outros militares. O uso 

prolongado dessa autoridade negativa prejudica a vontade, a iniciativa e o potencial 

dos seguidores, destruindo o moral da unidade (ESTADOS UNIDOS, 2012).  

Diante desses pressupostos, deve-se ressaltar que, enquanto o 

encorajamento e a inspiração caracterizam a liderança, incentivando o compromisso 

de atingir objetivos compartilhados e causas comuns, a coação contraria os 

princípios de liderança do Exército americano (ESTADOS UNIDOS, 2012). Logo, tais 

aspectos acabam por estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a 

correta liderança e o estabelecimento de um bom clima organizacional. 

 

3.4 ASPECTOS DA DOUTRINA DA ESPANHA 

 

O Manual de liderança militar do Exército da Espanha estabelece como 

elementos essenciais para o exercício da liderança militar a comunicação, a 

empatia, a motivação e a consciência social (ESPANHA, 2018).  
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Responsável pelo desenvolvimento das relações humanas, a comunicação é 

o principal processo para a clara transmissão de mensagens entre o líder militar e os 

liderados. Com transmissão de mensagens interativas, claras e concisas, o líder 

consegue bons resultados, tanto na expressão quanto na percepção de ideias 

(ESPANHA, 2018). 

Para isso, ele deve fomentar um clima de confiança, permitindo o 

estabelecimento de um diálogo leal, de modo que suas ordens ou simples instruções 

sejam bem esclarecidas (ESPANHA, 2018). 

Outra perspectiva da comunicação, é o uso da linguagem não-verbal. Ela é 

fundamental para interpretar adequadamente a mensagem que se deseja transmitir. 

Nesse sentido, o exemplo torna-se um valor fundamental. Ele deve ser usado pelo 

líder como um canal eficaz para o estabelecimento da comunicação com seus 

subordinados (ESPANHA, 2018). 

A empatia é a capacidade que permite conhecer as próprias necessidades 

para compreender os sentimentos alheios. Ela é outro elemento essencial e decisivo 

para o exercício da liderança militar, donde se infere que comandantes empáticos 

são capazes de ouvir com atenção e entender a perspectiva do outro. Desse modo, 

ele conquista a afeição de seu subordinado, conduzindo-o em sua missão com 

maior proficiência (ESPANHA, 2018). 

A motivação é outra ferramenta responsável por fortalecer a liderança militar. O 

líder deve conhecer seus subordinados em profundidade e motivá-los de forma a 

estimular seu interesse para o benefício da unidade. Nesse caso, o Cmt age como 

um canalizador de todas as forças de sua unidade em benefício da sinergia para 

cumprir o objetivo estratégico da organização (ESPANHA, 2018). 

Por fim, a consciência social é outro elemento imprescindível ao líder militar. 

Esse tipo de consciência surge quando o líder detecta e compreende as redes 

sociais que permeiam uma unidade, quer sejam as relações informais, quer sejam 

as regras que determinam as relações entre seus membros (ESPANHA, 2018). 

Dessa forma, o líder que desenvolve essas habilidades, além de ajudar as OM 

a reterem subordinados com alto perfil técnico-profissional e desempenho, contribui 

para o aumento da produtividade, por meio do estabelecimento de um bom clima de 

trabalho (ROBBINS, 2010). 
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4 GESTÃO EMOCIONAL 

 

Até o final da década de 1980, a maioria das OM ignoravam a influência das 

emoções dos subordinados no nível de produtividade. Elas tentavam controlar o 

comportamento dos liderados, promovendo a racionalidade sobre a expressão da 

emoção (PESCOSOLIDO, 2002).  

Consequentemente, a instituição militar valorizava o Cmt que trabalhava, 

unicamente, com o uso da razão, empregando de maneira rígida a hierarquia e a 

imposição de ordens (GOLEMAN, 2011). 

A partir da década de 1990, estudos passaram a indicar que a cooperação 

entre grupos era maior na medida em que os níveis de competência emocional entre 

os seus membros cresciam (CAVAZOTTE, 2004). 

 Além disso, pesquisas verificaram que a expressão emocional era um fator 

chave no desenvolvimento do grupo, impactando a persuasão da equipe (MACKIE, 

ASSUNÇÃO & ROSSELLI, 1992).  

 

4.1 EMOÇÕES 

 

A possibilidade de sentir emoções determina a racionalidade do ser humano. 

Ela fornece informações imprescindíveis sobre a percepção de mundo. (ROBBINS, 

2010).  

Conforme a Figura 2, as emoções podem ser divididas em positivas e 

negativas. Emoções como gratidão, entusiasmo, autoconfiança e alegria são 

positivas. Estresse, ansiedade, nervosismo, culpa e raiva são negativas (BEN-

ZE’EV, 2000). 
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                                  Figura 2 – Roda das Emoções de Plutchik.          

                      Fonte: https://positivepsychology.com/emotion-wheel/ 

 

Desta forma, a afetividade positiva e a negativa influenciam na percepção da 

realidade e, também, o modo como a pessoa vive e trabalha. (ROBBINS, 2010).  

A emoção torna-se o gatilho do ser humano para agir diante dos 

acontecimentos, uma vez que a escolha por seguir esta ou aquela decisão é dada 

pela emoção em detrimento da razão (MATURANA, 2001).  

Por conseguinte, eventos estressantes ou positivos que acontecem no 

trabalho geram emoções, que por sua vez influenciam na satisfação, no 

desempenho, esforço e comprometimento dos empregados por cumprirem suas 

tarefas (ROBBINS, 2010).  

Desta forma, Humphrey (2007) destaca que os tipos de trabalho que mais 

satisfazem os trabalhadores são os que oferecem treinamento, independência, 

contexto social, feedback e interação com os colegas fora do trabalho.  

Além disso, pesquisas mostram que subordinados que acreditam no seu valor 

e na sua utilidade buscam maiores desafios e ultrapassam as expectativas de seus 

trabalhos. Eles vão além de suas atribuições rotineiras porque querem retribuir a 

satisfação causada por experiências positivas em sua organização (ROBBINS, 

2010).  

Por outro lado, conforme a Figura 3, trabalhadores insatisfeitos tendem a 

aumentar seus erros, a negligenciar conscientemente suas tarefas, a reduzir seu 
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empenho, a atrasar ou a faltar, buscando, inclusive, outros empregos (ROBBINS, 

2010). 

 

 
   Figura 3 – Falta de satisfação no trabalho.           
   Fonte: https://www.slideshare.net/wagnerbg/qualidade-de-vida-no-trabalho-59163204 

 

Infere-se, parcialmente, que as emoções influenciam consideravelmente a 

vida dos empregados, inclusive o desempenho de suas tarefas em seus locais de 

trabalho.  

As emoções positivas, normalmente, resultarão em maior motivação e 

criatividade e, consequentemente, em maior produtividade e rendimento. Por outro 

lado, trabalhadores que trabalham sob emoções negativas, provavelmente 

cometerão maior quantidade de erros e, consequentemente, terão menor 

produtividade no desempenho de suas missões.   

   

4.2 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

  

As pessoas com inteligência emocional possuem as seguintes habilidades: 

conhecimento das próprias emoções, capacidade de controlar as mesmas, o 

reconhecimento das emoções nos outros e a administração das relações com as 

pessoas (SEWELL, 2011). 
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Segundo Goleman (2007), as habilidades de autogerenciamento e dos 

relacionamentos interpessoais baseiam-se em competências pessoais e sociais. 

Dentro deste contexto, 

 
a Inteligência Emocional torna-se uma condição sine qua non da Liderança. 
Sem ela a pessoa pode receber a melhor formação, ter um raciocínio 
incisivo, analítico e uma infinidade de excelentes ideias, mas nunca será um 
grande líder. Ela contribui em 80 a 90% para as competências que 
distinguem os líderes destacados dos líderes médios (GOLEMAN, 2015).  

 

Até meados do século XX, pesquisadores acreditavam que as habilidades da 

IE eram algo inerente a cada pessoa. Porém, pesquisas recentes indicam que as 

habilidades ou competências da IE não são inatas, mas ferramentas básicas que 

podem ser aprendidas e desenvolvidas para exercer a liderança de forma mais 

efetiva (ESPANHA, 2018). Essas competências podem ser observadas na Figura 4 

e 5. 

   

 
            Figura 4 – Competências de Inteligência Emocional e Social.       

Fonte: https://www.keystepmedia.com/shop/12-leadership-competency-
rimers/#.XQPealZ7lLM. 
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Dentre essas competências, a autoconsciência é a capacidade individual de 

conhecer e entender os próprios sentimentos e emoções, e como eles evoluem com 

o passar do tempo. Isso possibilita que o indivíduo reforce suas capacidades e 

minimize suas deficiências (BRASIL, 2011).  

Por sua vez, o autogerenciamento é a habilidade de gerir as próprias 

emoções e de outras pessoas, é uma capacidade inerente à inteligência emocional, 

de forma que o domínio dessa habilidade é fator de influência nos desempenhos 

pessoal e coletivo (SCHUTTE et al, 2001).  

A terceira habilidade é a consciência social e tem como característica 

reconhecer as emoções nos outros ou nos grupos. A mesma engloba a empatia e a 

consciência organizacional (WASIELEWSKI, 1985). 

Empatia é compreender as opiniões, sentimentos, reações, preocupações e 

motivos da outra pessoa. Para isso precisamos utilizar nossas habilidades cognitivas 

para parar e pensar sobre a perspectiva do interlocutor. É necessário ter a 

capacidade emocional de nos importarmos com a preocupação daquela pessoa, 

permitindo ao líder desenvolver a quarta competência (gestão de relacionamentos), 

que molda as emoções do seu grupo (MARTINUZZI, 2006).  

Portanto, os indivíduos em posição de liderança que demonstram altos níveis 

de inteligência emocional, possuem maior aptidão para produzir transformação nos 

seus ambientes de trabalho (TAYLOR-CLARCK, 2015).  

 
    Figura 5 – Inteligência Emocional.                  

                Fonte: https://deskgram.net/explore/tags/eucontrolominhamente. 
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Do mesmo modo, líderes com melhor capacidade de controlar suas emoções, 

de detectar as emoções alheias e de se relacionar com os outros, normalmente, são 

mais eficazes e têm vantagem em seus empregos em relação àqueles com menor IE 

(ROBBINS, 2010). 

 

4.3 INTELIGÊNCIA SOCIAL DO LÍDER 

 

Todos os chefes são chamados a tornarem-se líderes. Para isso, eles 

precisam desenvolver sua inteligência social. Isso é feito mantendo um 

relacionamento próximo com seus subordinados, ganhando sua confiança, unindo 

sua autoridade formal à necessária admiração de seus subalternos e influenciando-

os a cumprirem os objetivos sem se sentirem coagidos (WASIELEWSKI, 1985).  

Deste modo, as aptidões sociais são competências eficazes na relação com os 

outros. Por outro lado, a deficiência delas conduz o indivíduo à paralisia no mundo 

social ou a repetidos desastres. Observa-se que líderes, embora considerados 

brilhantes, do ponto de vista intelectual, naufragam em seus relacionamentos, por 

parecerem arrogantes, nocivos ou insensíveis (GOLEMAN, 2011). 

Ademais, a forma como as pessoas expressam seus sentimentos constitui-se 

numa habilidade social muito importante. A maior parte do contato emocional é sutil 

e acontece em qualquer interação com o outro, numa forma de transmissão e 

captação de sentimentos recíprocos, de modo que alguns encontros são tóxicos, 

outros revigorantes (GOLEMAN, 2011).   

Acredita-se que 90% ou mais de uma mensagem emocional consiste em 

sinais não verbais. E essas mensagens (tom de voz, gestos, expressão facial e 

outros sinais) são quase sempre aceitas inconscientemente, sem que se dê especial 

atenção ao seu conteúdo racional (GOLEMAN, 2011).  

Desta forma, todas as pessoas são afetadas reciprocamente para melhor ou para 

pior quando se encontram. Acontece, inclusive, uma espécie de imitação das emoções 

demonstradas por outrem: mímica motora inconsciente de expressão facial, gestos, tom 

de voz e outros indicadores emocionais não-verbais. Por meio dessa imitação, as 

pessoas recriam em si o estado de espírito da outra (GOLEMAN, 2011). 

Por conseguinte, é importante que o líder esteja atento para passar uma 

mensagem emocional positiva para seus liderados, a fim de que os mesmos a 

assimilem de maneira favorável. 
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Pode-se dizer, portanto, que é hábil em suas relações as pessoas que melhor 

controlam os sinais que enviam, sendo, consequentemente, mais bem aceitas pelos 

membros de um grupo. É nesse contexto de influência que o líder deve atuar como o 

gerente das emoções da equipe (GARDNER, HATCH, 1989).  

Embora a estrutura hierárquica da instituição militar seja representada por 

diferentes níveis de Cmdo, esse fato não exime o líder da responsabilidade de 

buscar contato interpessoal, assim como o estabelecimento de relações 

permanentes de confiança com seus subordinados em todos os tipos de situações 

(ESPANHA, 2018).  

Essa proximidade fortalece a conexão superior/subordinado, facilitando a 

compreensão das ordens recebidas, bem como a identificação e o compromisso 

com os objetivos da unidade (ESPANHA, 2018).  

Do mesmo modo, quando as pessoas se reúnem para trabalhar em equipe, cada 

uma tem seus talentos, como fluência verbal, criatividade, empatia ou conhecimento 

técnico. A capacidade do líder de criar um clima de harmonia interna, permitindo que o 

talento e as capacidades criativas de cada um sejam aproveitados ao máximo, é um dos 

fatores determinantes para a maximização da excelência de um grupo.  

(PESCOSOLIDO, 2002).   

Dessa forma, a habilidade que o líder tem para harmonizar uma equipe, torna-a 

mais talentosa, produtiva e bem-sucedida, do que outra equipe com igual capacidade. 

Por outro lado, nos grupos onde há atrito e altos níveis de estática social e emocional, a 

vantagem de terem membros qualificados é reduzida. Nesses grupos, as pessoas, por 

medo, rivalidades ou ressentimentos, não conseguem dar o melhor de si. (GOLEMAN, 

2011).  

Portanto, líderes com inteligência social possuem a habilidade de gerenciar 

atritos, compreendendo todos os pontos de vista e emoções envolvidos (GARDNER, 

HATCH, 1989).  

Os chefes dotados de aptidões sociais são eficazes em produzir redes de 

relacionamentos profissionais, de desenvolver um ambiente colaborativo, de 

promover a união e o orgulho de pertencer à OM, tornando-se modelo de respeito 

para todos os subordinados (WASIELEWSKI, 1985). 

A gestão de relacionamento do grupo motiva e impulsiona a equipe a bem 

cumprir suas tarefas. Essa habilidade é própria de líderes persuasivos e 

comprometidos com a instituição, capazes de reconhecer a necessidade de 
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mudanças e de assumir a frente do processo, estimulando e encontrando formas de 

superar óbices (KELLETT, HUMPHREY, SLEETH, 2006). 

Essas aptidões dão origem a admiração, ao sucesso social e ao encanto de uma 

pessoa. Líderes com alto nível de inteligência social são pessoas com as quais seus 

subordinados gostam de estar próximos, porque são entusiasmados e fazem com que 

todos se sintam bem (GARNER, 2010). 

Por fim, a inteligência social produz líderes empáticos capazes de 

reconhecerem e se conectarem com uma ampla gama de sinais emocionais que 

uma pessoa ou um grupo pode expressar. Infere-se que esses profissionais estão 

sempre disponíveis e mostrando-se atenciosos e gratos com os interlocutores, 

sendo capazes de ouvir com atenção e entender a perspectiva do outro (ESPANHA, 

2018).  

 

5 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Atualmente, a QVT é considerada um importante índice para o 

desenvolvimento humano, para o nível de motivação dos trabalhadores e para o 

clima organizacional (BONFANTE, 2015).  

Ademais, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) relaciona a QVT a 

fatores psicossociais, como a relação entre as necessidades do trabalhador e o 

trabalho (RUIZ, 2012). 

Para Gramms (2017), a qualidade de vida apresenta dois aspectos distintos: 

a) subjetividade, que consiste na percepção que cada indivíduo vê, sente e julga a 

sua qualidade de vida e; b) multidimensionalidade, que é relacionada ao suprimento 

de diversas áreas da vida, nos domínios físico, emocional, intelectual, ocupacional, 

social, espiritual e ambiental. 

Este trabalho foca especificamente nos seguintes domínios da qualidade de 

vida, apresentados por Gramms (2017, p. 24):  

 

Emocional: refere-se à capacidade de gerenciamento das tensões e do 
estresse, a autoestima e o nível de entusiasmo em relação à vida. 
Social: diz respeito à qualidade e à harmonia nos relacionamentos (amigos, 
família, trabalho). 
Profissional: Consiste no nível de satisfação com o trabalho, no 
desenvolvimento profissional e no reconhecimento do valor do trabalho 
realizado. 
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Além disso, Leka e Jain (2010) destacam o fato de a OIT alertar que a falta de 

QVT pode provocar reações de comportamento dos subordinados, as quais podem ser 

ativas (enfrentamentos com superiores, atrasos, reclamações) ou passivas (falta de 

comprometimento e iniciativa, negligência com a qualidade do trabalho, isolamento, 

infelicidade, insônia e até mesmo doenças como depressão). 

Condições psicossociais prejudiciais podem causar estresse, que 

consequentemente leva a distúrbios emocionais, como irritabilidade, tensão, 

nervosismo e ansiedade. Esses sintomas resultam em consequências sérias nos 

locais de trabalho e fora dos mesmos (GRAMMS, 2017). 

Por isso, o investimento na QVT influencia na saúde física e mental do 

trabalhador, afetando sua satisfação, disposição e motivação para o desempenho de 

sua função. Já a falta dela resulta em efeitos negativos e em falta de produtividade 

(GRAMMS, 2017).  

Segundo Limongi-França (2010), quando os métodos de gestão incorporam o 

conceito de QVT, com base em uma política de preocupação, desenvolvimento e 

valorização do trabalhador, observa-se maior disposição para o trabalho, melhoria 

do clima interno, maior comprometimento e fidelidade à instituição. 

Ressalta-se que entre as categorias profissionais existentes, o militar, desde 

sua formação e durante toda a sua carreira, convive com características próprias da 

sua profissão, como a hierarquia, a disciplina e o regulamento disciplinar, que o 

distingue dos demais trabalhadores e interferem na qualidade de vida da OM 

(DORNELES, DALMOLIN, MOREIRA, 2017). 

A profissão militar requer preparo físico, habilidade no manuseio instrumental 

e saúde psíquica para a defesa da pátria, não só por ocasião de eventuais conflitos, 

para os quais os militares devem estar preparados, mas também no cotidiano da 

organização (DORNELES, DALMOLIN, MOREIRA, 2017). 

Pressão emocional, estado de permanente prontidão, comprometimento da 

própria vida, sujeição a preceitos rígidos, situações de emergências rotineiras, 

escalas desgastantes e contatos interpessoais intensos constituem fatores 

favoráveis ao desenvolvimento de transtornos psíquicos e comportamentais, 

prejudicando a qualidade de vida dos militares (JESUS et al., 2016). 

Embora seja importante citar que as OM fazem uso de vários artifícios para 

alcançar maior produtividade, esse objetivo só pode ser alcançado por meio de 

pessoas, que formam o capital humano e intelectual da instituição (GRAMMS, 2017). 
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Por esse motivo, os líderes militares devem investir na criação de estratégias 

de gestão das emoções que promovam saúde, satisfação e bem-estar dos 

indivíduos no ambiente de trabalho, contribuindo para o ganho em qualidade de vida 

(GRAMMS, 2017) conforme figura 6.  

Desta forma, é importante que o líder busque parceria mútua entre a OM e os 

soldados. Isso é feito através da implementação de ações que aumentam o bem-

estar e qualidade de vida da tropa, resultando em maior eficiência da OM 

(BONFANTE; OLIVEIRA; NARDI, 2015).  

 

 
 Figura 6 – Qualidade de vida no ambiente de trabalho.                        
 Fonte: https://www.benitopepe.com.br/2009/03/11/de-quem-e-a-
responsabilidade-pela-qualidade-de- vida-no-ambiente-de-trabalho-e-
conclusao-deste-texto/ 

 

5.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

O bom clima organizacional promove melhor qualidade de vida e melhores 

condições emocionais para o militar aumentar sua produtividade (CHIAVENATO, 

2006).  

Menezes, Gomes e Cristina (2010) entendem que uma das variáveis mais 

investigadas no campo do comportamento no local de trabalho é o clima 

organizacional. Ele se caracteriza como um conjunto de percepções compartilhadas 

por empregados sobre diferentes aspectos do ambiente. O clima organizacional 

reflete o estado de ânimo e o grau de satisfação dos trabalhadores de uma empresa, 

em um dado momento.  
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De igual modo, os assuntos que se referem a relacionamentos, 

comportamentos e contentamento têm relação com o bem-estar dos subordinados. 

O clima organizacional impacta na motivação e no trabalho, os quais, por sua vez, 

são condicionantes para a harmonia entre os trabalhadores (ROCHA SOBRINHO; 

PORTO, 2012).  

Por outro lado, os indícios de falta de qualidade de vida no clima 

organizacional são externados por meio de rotatividade de pessoal, número de 

abandonos, baixa produtividade, conflitos interpessoais, número de dispensas 

domiciliares por motivos psicológicos, entre outros (GRAMMS, 2017).    

 

 

6. CONCLUSÃO  

 

As emoções ocupam lugar de protagonismo na vida das pessoas. Por 

conseguinte, militares com satisfação e afetividade positiva são mais produtivos e 

menos estressados, já os que possuem ânimo negativo agem de maneira mais 

negligente e relapsa.  

Neste contexto, líderes militares competentes destinam prioridade à sua 

inteligência emocional. Através da IE, eles desenvolvem a habilidade de reconhecer 

e regular seus próprios sentimentos, para assim conseguir identificar os sentimentos 

de seus subordinados e de sua fração.  

Da mesma forma, através da inteligência social eles coordenam eficazmente 

o trabalho de sua equipe, lideram na formação de consenso e promovem a 

cooperatividade, evitando conflitos.  

Diante disso, a expansão da inteligência emocional e social permite que o 

líder militar exerça, em plenitude, atributos da área afetiva essenciais a prática da 

liderança direta e indireta.  

Na atualidade, alguns exércitos do cenário internacional, com destaque para 

Brasil, EUA e Espanha, incentivam seus líderes a aperfeiçoarem competências 

interpessoais ligadas a área emocional. Deste modo, o líder se torna capacitado a 

gerar confiança e empenho nos seus liderados, contribuindo para um alto 

rendimento e eficiente cumprimento das missões da OM.  

Neste cenário, o emprego da gestão emocional pelo líder militar é cada vez 

mais necessário. Inicialmente, o líder deve desenvolver o ânimo positivo, paciência e 
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dedicação aos seus subordinados. Em seguida, ele passa aplicar a gestão das 

emoções, que consiste em administrar as respostas afetivas do grupo. Para isso, ele 

utiliza a empatia e identifica o estado afetivo coletivo dos membros, entendendo 

quais fatores naquela situação estão causando aquele estado emocional.  

Ele então cria uma resposta àquela situação, age influenciando o 

comportamento dos membros da equipe e define seu tom emocional. Os 

sentimentos positivos gerados nos membros são replicados no restante do grupo, 

gerando harmonia e ótimo clima organizacional. Consequentemente, promovem 

melhoria na qualidade de vida.   

Nesta situação, a QVT torna-se um dos fatores primordiais para gerar bem 

estar no militar em seu local de ofício. Ela influi consideravelmente na sua saúde e 

entusiasmo, aumentando seu desempenho na execução de tarefas.  

Conclui-se que, para o líder militar realizar a gestão das emoções de seus 

subordinados, deve desenvolver sua IE e social, empregando eficazmente 

habilidades relativas aos atributos da área afetiva. Desta forma, ele vai influenciar e 

moldar os sentimentos dos liderados, melhorando a qualidade de vida de seus 

subordinados e, consequentemente, aumentando a produtividade de suas OM.  

Outrossim, destaca-se algumas estratégias que o líder militar pode utilizar 

para praticar, com eficácia, a gestão emocional de seus liderados. 

 O líder é capaz de desenvolver a motivação nos seus subordinados através 

de reforço positivo. Ele pode, por exemplo, realizar publicações de referências 

elogiosas em boletim interno da OM ou conceder dispensas do serviço como 

recompensa.  Ressalta-se que esses incentivos precisam ser concedidos de acordo 

com os méritos dos militares que as recebem, fortalecendo entre os membros da 

unidade o sentimento de justiça.  

 O líder miliar deve distribuir funções e tarefas aos subordinados de acordo 

com sua qualificação, capacidade de aprendizagem e habilidades, trazendo 

segurança, autorrealização e evitando a desmotivação.  

No tocante às habilidades de relacionamento, cabe ressaltar a competência 

“empatia”, que recebe o mesmo significado tanto na liderança militar como na IE, 

tornando-se um pré-requisito importante para uma liderança eficaz.   

Para praticar a empatia, o líder necessita utilizar suas habilidades cognitivas, 

a fim de parar e pensar sobre a perspectiva dos liderados. Além disso, o líder deve 



34 

estar atento para praticar este atributo na sua forma de comunicação, para estar 

sintonizado com o impacto que ele provoca com o que diz e como o diz.  

À medida que o chefe militar cultiva um clima de empatia, a organização se 

torna mais coesa. Os seguidores desejam imitar o comandante, e um “ar” de 

contentamento passa a permear a unidade. Isso se manifesta por meio de um 

melhor desempenho da corporação, um menor número de punições disciplinares, 

problemas e doenças relacionadas ao estresse.  

Outro destaque se refere a comunicabilidade e o tato do líder. Nesses 

quesitos, o chefe necessita usar linguagem positiva e proativa, reconhecendo os 

sucessos dos subordinados, aumentando assim seu entusiasmo e sua autoestima.  

Ademais, as reprimendas aos comandados devem evitar ferir seus 

sentimentos por meio de ironias, sarcasmo ou precipitação. Assim, a crítica é feita 

pessoalmente, de forma serena e acompanhada de uma sugestão para resolver o 

problema.  

O comandante precisa dizer especificamente o que seu comandado fez bem, 

o que fez mal, e dar-lhe a oportunidade de mudar. Desta forma, os liderados 

receberão a correção como uma informação valiosa para o aperfeiçoamento do seu 

trabalho, e não como um ataque pessoal.  

Quando os chefes concedem feedbacks relacionados a missões bem feitas, 

eles devem elogiar de maneira específica, permitindo que o liderado identifique o 

que acertou, pois no enaltecimento vago não se pode aprender com ele.   

Por conseguinte, para gerar um ambiente laboral ideal, o chefe terá que 

transmitir tratamento educado e caloroso, ter otimismo e bom humor; mediar e 

conciliar conflitos para aliviar as tensões e gerar conforto entre os subordinados. 

A prática eficiente destes atributos promove o fortalecimento da relação entre 

o líder e o liderado. Isso aumenta a autoestima, ajuda no desenvolvimento do senso 

de responsabilidade e coopera diretamente para a satisfação com o ambiente 

laboral, aumentando o comprometimento do comandado com a instituição.  

Dessa forma, é essencial que o comandante, na qualidade de gestor de 

recursos humanos, tenha conhecimento dos fundamentos teóricos relativos à 

inteligência emocional e social. Neste contexto, todos os militares que ocupam 

cargos de comando, chefia ou direção necessitam ser treinados, ao longo da 

carreira, para gerir seus sentimentos e os de seus subordinados. 
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Além disso, comandantes em todos os níveis, precisam criar condições e 

estratégias para que haja o desenvolvimento e a aplicação da gestão afetiva em 

suas frações, de modo a minimizar o adoecimento psicológico de seus 

subordinados. 

Portanto, a aplicação dos requisitos de liderança, mais especificamente da 

inteligência e gestão das emoções, capacita o líder do Exército a desenvolver 

organizações coesas e de alto desempenho, gerando operacionalidade e tornando 

as OM capazes de projetar o poder terrestre com eficácia. 
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