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RESUMO

Este trabalho trata  da Avaliação do Desempenho do Militar  do Sistema de Gestão de
Desempenho (SGD) do Exército Brasileiro. Tal abordagem se faz necessária por propor verificar
dois  dos  objetivos  estabelecidos  na  avaliação  de  pessoas  do  Exército  Brasileiro,  o
autoaperfeiçoamento  e  a  melhoria  no  desempenho.  O  objetivo  deste  trabalho  consiste  em
verificar se a estruturação do processo de avaliação contribui para os objetivos propostos, ou seja,
se as ferramentas implantadas no programa de avaliação favorecem o autoaperfeiçoamento e a
melhoria no desempenho individual. Este propósito será conseguido mediante a realização de
revisão bibliográfica e pesquisa documental. O estudo evidenciou que a avaliação de desempenho
contribui  para  o  autoaperfeiçoamento,  além  de  apresentar  pontos  fortes  e  possibilidades  de
melhoria do processo de avaliação.
Palavras-chave: Avaliação Desempenho. Sistema de Avaliação. Gestão de Desempenho.
 
 
1 INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda Avaliação do Desempenho do Militar inserido no Sistema de Gestão

de Desempenho (SGD) do Exército Brasileiro. No ano de 2011, a Administração Pública Federal

estabeleceu critérios  para a  avaliação de desempenho individual  e  institucional  e  em 2015 o

Exército aprovou novas instruções para avaliação do pessoal militar. Este trabalho busca verificar

se dois dos principais objetivos propostos pelas instruções do EB,  o autoaperfeiçoamento e a

melhoria no desempenho, podem ser alcançados no sistema atual.

Tal  abordagem se justifica porque fortalecer  a  dimensão humana é um dos Objetivos

Estratégicos do Exército, que tem como uma de suas ações estratégicas aperfeiçoar a sistemática

de valorização do desempenho, além de a qualificação profissional e moral, que desenvolva a
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autoconfiança,  autoestima e motivação dos componentes da instituição é considerado um dos

fatores críticos para o êxito para a missão do Exército.

A finalidade deste estudo é verificar se a estruturação do processo de avaliação contribui

para os objetivos propostos, ou seja, se as ferramentas implantadas no programa de avaliação

favorecem o autoaperfeiçoamento e a melhoria no desempenho.

Esta tarefa será conseguida mediante a realização de revisão bibliográfica. Será realizada

uma  pesquisa  documental  com  base  em  livros  e  artigos  científicos  sobre  avaliação  de

desempenho.  A abordagem será  quantitativa,  por  possuir  pouco conhecimento  do  assunto.  O

aprofundado sobre o tema e a construção do conhecimento será realizada de forma intuitiva e

subjetiva.

2 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

2.1 Conceito

É comum avaliarmos o desempenho de alguma coisa ou alguém, um exemplo é quando

vamos comprar um carro e verificarmos seu consumo, valor de revenda, valor do seguro etc.

Também avaliamos pessoas quando escolhemos coisas simples,  como alguém que só corta o

cabelo com o mesmo cabeleireiro por considerar que faz um bom trabalho.

Avaliação está relacionado ao ato de mensurar, ou seja, dar valor a algo. Desempenho

refere-se a ação ou efeito de desempenhar,  isto é,  o modo como alguém ou alguma coisa se

comporta. Então, avaliação de desempenho pode ser entendida, de forma simplista, como o valor

dado a performance de alguma coisa ou alguém.

A avaliação  de  desempenho  é  uma  apreciação  sistemática  do  desempenho  de  cada
pessoa, em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem
alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. A avaliação de desempenho é um
processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma
pessoa e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização (SAKANO,
GOMES, et al., 2014).

Chiavenato (2014, p. 210 e 211) apresenta três dicas para entender melhor o tema:

Avaliação de desempenho é o processo que mede o desempenho funcional e configura
o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho.
Avaliação de desempenho é a atividade produtiva passada para avaliara a contribuição
das pessoas para o alcance dos objetivos da organização.
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Avaliação  de  desempenho é  a  identificação,  a  mensuração  e  a  administração  do
desempenho humano nas organizações. A identificação se apoia na análise de cargos e
procura  determinar  quais  áreas  de  trabalho  se  deve  examinar  quando  se  mede  o
desempenho.  A mensuração é o elemento central  do sistema de avaliação e procura
determinar  como  o  desempenho  pode  ser  comparado  com  padrões  objetivos.  A
administração é o ponto-chave de todo sistema de avaliação.

Por fim, a avaliação de desempenho pode ser entendida como uma análise sistemática do

desempenho  do  ocupante  de  um  determinado  cargo,  assim  como  a  apreciação  de  sua

potencialidade  de  desenvolvimento.  Todo  trabalho  de  avaliação  tem  por  objetivo  julgar  ou

estimar o valor,  assim como as qualidades e as deficiências de uma pessoa. Os processos de

avaliação de desempenho mudam de organização para organização e representam um processo

dinâmico que engloba superiores e subordinados.

2.2 Por que realizar a Avaliação de Desempenho?

As pessoas necessitam saber  a respeito  de seu desempenho para ter  conhecimento de

como está realizando suas tarefas e quais são as melhorias necessárias. Sem essa informação não

tem  como  corrigir  seus  erros  e  melhorar  onde  está  deficiente.  As  organizações  devem  ter

conhecimento de como as pessoas desempenham suas atribuições, o que permite identificar as

competências, potencialidades e deficiências de seus funcionários para poder realizar uma gestão

adequada  em  relação  as  necessidades  de  aperfeiçoamento,  recompensas,  relacionamentos  e

aconselhamento.

Chiavenato (2016, p. 214) entende que:

Os objetivos da avaliação de desempenho são variados.  Entretanto,  pode-se destacar
como o fator importante do sistema a melhoria dos resultados dos recursos humanos da
organização.  Os  demais  objetivos  em  âmbito  privado  são  o  estímulo  à  maior
produtividade, a melhoria das relações interpessoais, a melhoria da comunicação entre
gestor e equipe e entre todos os membros da equipe, o autoaperfeiçoamento profissional,
a remuneração variável, a oportunidade de conhecimento dos padrões de desempenho da
organização e o feedback dos resultados da avaliação aos avaliados.

Verificamos então que a avaliação de desempenho é uma ferramenta que auxilia tanto o

avaliado  como  o  avaliador,  por  apresentar  um  panorama  da  performance  da  pessoa  e  por

contribuir para melhorar os resultados por meio da análise desse desempenho.
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2.3 Benefícios da avaliação do desempenho

A sistemática de avaliação de desempenho age como elemento unificador das práticas de

gestão de pessoas, visto que seus resultados podem ser usados para a aperfeiçoar os variados

subsistemas  de  gestão  de  pessoas,  tais  como:  contribuir  no  redesenho  de  programas  de

capacitação;  aferir  pontuação  para  efeito  de  pagamento  de  gratificação  de  desempenho;  dar

suporte  a  política  de  promoção  e  progressão  no  cargo  ou  carreira;  apontar  necessidades  de

melhoria de processos, fluxos e condições de trabalho, entre outros.

Outros autores corroboram a vantagem de gerenciar o capital humano:

Atualmente o mercado empresarial encontra-se cada vez mais competitivo, as empresas
procuram algum diferencial  para  manter  a  estabilidade  ou  até  mesmo para  adquirir
vantagens sobre seus concorrentes. Surgindo a visão de que é necessário investir cada
vez mais em recursos humanos, pois suas habilidades, competências e conhecimentos
são o principal ativo para suprir todas as necessidades organizacionais (MARQUES e
PALMEIRA, 2011).

O  mundo  globalizado  é  bastante  competitivo  e  apresenta  muitos  desafios  para  as

organizações atingirem metas cada vez mais ousadas. E é por esse motivo que a avaliação de

desempenho tem ganhado tanta relevância.  É ela que possui as ferramentas que oferecem os

subsídios necessários para que se possa efetuar a gestão do desempenho.

2.4 Gestão de Desempenho

 Gestão do desempenho engloba o somatório de atividades por intermédio do qual uma

instituição busca aumentar o grau de desempenho de um indivíduo, grupo e, em última análise,

da própria instituição.

Entender que o desempenho precisa ser gerenciado, não apenas avaliado, é fundamental.

Sua gestão passa pela compreensão de que as práticas organizacionais são interrelacionadas. Por

exemplo, é impossível dissociar o planejamento estratégico da definição das metas institucionais

e intermediárias. É impossível dissociar a prática de capacitação dos resultados da avaliação de

desempenho e de desenvolvimento de competências. Os sistemas organizacionais precisam ser

integrados.

Gerenciar  pessoas  é  algo  complexo e  o  modo como isso  é  realizado passa  a  ser  um

diferencial para a organização, como bem descreve DESSLER (2014):
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Pessoas  estão  por  trás  do  nosso  sucesso.  Máquinas  não  têm  ideias,  não  resolvem
problemas,  não  agarram  oportunidades.  Somente  pessoas  que  estejam  envolvidas  e
pensando fazem à diferença (...). Todos os fabricantes de automóveis nos Estados Unidos
têm basicamente o mesmo maquinário. Mas o modo como as pessoas são utilizadas e
envolvidas varia muito de uma empresa para outra. A força de trabalho dá a qualquer
empresa o seu verdadeiro poder competitivo.

Ao se entender que algumas atividades não correspondem às expectativas da organização,

gerenciar  o  desempenho  representa  analisar  a  dimensão  da  discrepância,  identificar  os  fatos

geradores desta situação e, depois, intervir, realizando ações para mitigar as variáveis constituídas

em  fontes  de  problemas.  A identificação  efetiva  da  fonte  da  defasagem  de  desempenho  é

importante  para a  definição  da solução mais  adequada.  Um desempenho abaixo do desejado

muitas vezes depende exclusivamente da atitude da pessoa avaliada.

Um sistema de gestão de desempenho deve ser estruturado de maneira a garantir que os

objetivos  organizacionais,  de  equipes  e  individuais,  sejam  atingidos,  sem  esquecer  que  os

aspectos (ou fatores) internos e externos, que interferem no desempenho, sejam potencializados

quando positivos, e mitigados (ou até eliminados) quando negativos.

3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

3.1 Histórico

Avaliar o desempenho dos servidores da Administração Pública Federal brasileira não é

prática  recente.  Desde  os  anos  1970,  diversos  tipos  de  avaliação  vêm  sendo  normatizadas,

baseadas, principalmente,  em desempenho e em tempo de serviço,  com diferentes finalidades

como:  aprovação  em  estágio  probatório,  progressão  funcional,  promoção  e  pagamento  de

gratificações de desempenho (SANTOS, 2010). Desde então, ora atrelados à remuneração ora ao

desenvolvimento  nas  carreiras  do  serviço  público  federal,  ferramentas  para  implantação  dos

processos de avaliação de desempenho foram sendo desenvolvidos.
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3.2. Legislação

Atualmente,  a  base  legal  da  avaliação  de  desempenho  está  prevista  na  Constituição

Federal de 1988, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais  – e nas legislações

específicas dos cargos, carreiras e planos de cargos. A Constituição Federal, de 1988, em especial

no que tange às inovações advindas da Emenda Constitucional nº 19/98, define situações para as

quais está prevista a avaliação de desempenho:

A avaliação  de  desempenho  dos  dirigentes  de  órgãos  e  entidades  que  tiveram  sua

autonomia gerencial ampliada mediante contrato de gestão (art.  37, § 8º, inciso II); perda de

cargo público (art. 41, § 1º, inciso III); condição para aquisição de estabilidade (art. 41, § 4º); e

avaliação de desempenho dos administradores das empresas públicas (art. 173, inciso V).

A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, instituiu a sistemática básica para avaliação

de desempenho dos servidores de cargos de provimento efetivo e dos ocupantes dos cargos de

provimento em comissão da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Essa

sistemática  trata  a  avaliação  de  desempenho  como  o  monitoramento  contínuo  da  atuação

individual do servidor e institucional dos órgãos e das entidades, tendo como referência as metas

globais e intermediárias dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil. Por

fim, a avaliação de desempenho individual é composta por critérios e fatores que reflitam as

competências  do  servidor  aferidas  no  desempenho  individual  das  tarefas  e  atividades  a  ele

atribuídas.

Os  principais  aspectos  inovadores  dessas  normas  dizem  respeito  à  vinculação  entre

desempenho  institucional  e  individual  por  meio  do  desdobramento  das  metas  no  plano  de

trabalho, ao acordo de compromissos individuais e de equipe e à obrigatoriedade de instituição de

comissão de acompanhamento.

Outra novidade consiste  na adoção do modelo de avaliação por  múltiplas  fontes,  que

prevê a possibilidade de o servidor ser avaliado pela chefia, por seus colegas de equipe e se

autoavaliar.

A Orientação Normativa nº - 7, de 31 de agosto de 2011, estabelece diretrizes para a

realização  das  avaliações  de  desempenho  individual  e  institucional  e  o  pagamento  das

gratificações de desempenho a que se refere o Decreto nº 7.133, de 19 de marco de 2010.
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3.3 Finalidades da Avaliação de Desempenho

Na Administração Pública Federal, a avaliação de desempenho é utilizada como subsídio

para a  aprovação do servidor  no estágio probatório,  na progressão funcional  e promoção,  no

pagamento da gratificação de desempenho e,  como prevê  a  Constituição,  na perda do cargo

público, o que depende de regulamentação em Lei Complementar.

Observamos na Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 os objetivos de promover a

melhoria  da  qualificação  dos  serviços  públicos;  e  subsidiar  a  política  de  gestão  de  pessoas,

principalmente quanto à capacitação, desenvolvimento no cargo ou na carreira, remuneração e

movimentação de pessoal.

3.4 Sistemática Avaliação

O  art.  141  da  Lei  no  11.784/2008  define  a  avaliação  de  desempenho  como  o

monitoramento  sistemático  e  contínuo  da  atuação  individual  do  servidor  e  institucional  dos

órgãos e das entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, tendo

como referências suas metas globais e intermediárias.

No Manual de Orientação para a Gestão do Desempenho (2013), observa-se os aspectos

inovadores na nova sistemática são a avaliação 360º, a comissão de acompanhamento e Comitê

Gestor,  o  que  consolidando mais  uma etapa  do processo  de democratização das  relações  de

trabalho.

A sistemática vai  exigir  dos  órgãos  e  entidades  que  incorporem uma nova cultura  de

planejamento estratégico e de avaliação de desempenho vinculada à capacitação.

Orientação  Normativa  Nº  7  de  31  de  agosto  de  2011, regulamenta  os  critérios  e

procedimentos  gerais  a  serem  observados  para  a  realização  das  avaliações  de  desempenho

individual e institucional e o pagamento de gratificações de desempenho.

Os servidores titulares de cargos de provimento efetivo e os ocupantes dos cargos de

provimento  em comissão,  da  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e  fundacional

serão avaliados dentro da sistemática estabelecida.

As metas referentes à avaliação de desempenho institucional deverão ser segmentadas em:

metas globais, elaboradas, quando couber, em consonância com o Plano Plurianual – PPA, a Lei

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; e metas intermediárias, referentes às

equipes de trabalho.
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As  metas  de  desempenho  individual  e  as  metas  intermediárias  de  desempenho

institucional deverão ser definidas por critérios objetivos e comporão o plano de trabalho de cada

unidade  do  órgão  ou  entidade  de  lotação  e,  salvo  situações  devidamente  justificadas,  serão

previamente acordadas entre o servidor, a chefia e a equipe de trabalho.

O plano de trabalho deverá conter, no mínimo as ações mais representativas da unidade de

avaliação,  as  atividades,  projetos  ou  processos  em  que  se  desdobram  as  ações,  as  metas

intermediárias de desempenho institucional e as metas de desempenho individual propostas, os

compromissos de desempenho individual e institucional, firmados no início do ciclo de avaliação

entre o gestor, a equipe e cada integrante da equipe, a partir das metas institucionais.

O Ciclo de Avaliação de Desempenho terá início com a publicação das metas globais e

com o estabelecimento  de  compromissos  de desempenho individual  e  institucional,  firmados

entre a chefia imediata e cada integrante da equipe, a partir das metas institucionais;

Os dirigentes do órgão ou entidade e da Comissão de Acompanhamento, ao longo do ciclo

de  avaliação,  deverão  orientar  e  supervisionar  todas  as  etapas  do  processo  de  avaliação  de

desempenho individual e institucional.

Dentro  do  Ciclo  de  Avaliação  de  Desempenho  haverá  uma  avaliação  parcial  dos

resultados obtidos, para fins de ajustes necessários;

Na parte final do ciclo, será realizada a apuração final das pontuações para o fechamento

dos resultados obtidos em todos os componentes da avaliação de desempenho. Posteriormente, o

resultado  final  da  avaliação  será  apresentado  aos  avaliados,  visando  a  discutir  os  resultados

obtidos na avaliação de desempenho.

As  avaliações  de  desempenho  individual  e  institucional  serão  apuradas  anualmente  e

produzirão  efeitos  financeiros  mensais  por  igual  período,  como  estabelece  a  Orientação

Normativa Nº 7 de 31 de agosto de 2011.

O primeiro ciclo de avaliação terá início trinta dias após a data de publicação das metas de

desempenho, exceto nos casos em que a legislação específica da gratificação dispuser de forma

diversa.

Orientação Normativa Nº 7 de 31 de agosto de 2011, prevê que os servidores ocupantes de

cargo  de  provimento  efetivo  que  obtiverem  avaliação  de  desempenho  individual  inferior  a

cinquenta por cento da pontuação máxima prevista serão submetidos a processo de capacitação

ou de análise da adequação funcional,  conforme o caso,  sob a  responsabilidade do órgão ou

entidade de lotação.
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A análise de adequação funcional visa a identificar as causas dos resultados obtidos na

avaliação do desempenho e servirá de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a

melhoria do desempenho do servidor.

3.5. Gestão de Desempenho

A gestão do desempenho humano nas organizações públicas têm por finalidade o pleno

atendimento das demandas dos cidadãos e da sociedade, por meio de atividades integradas que

visam  a  aprimorar  a  qualificação  profissional  daqueles  que  prestam  os  serviços  públicos.

Consiste,  portanto,  num conjunto de processos inter-relacionados que a organização implanta

com vistas a elevar o nível de desempenho do indivíduo, do grupo e,  em última análise,  da

própria organização (DENISI, 2000).

Entre  esses  processos,  costuma-se  dar  mais  destaque à  avaliação de  desempenho,  em

especial à etapa de mensuração e apuração, devido à repercussão dos efeitos de seus resultados,

sejam  eles  pecuniários  ou  relativos  ao  desenvolvimento  na  carreira,  à  capacitação,  à

movimentação e outros (COELHO JR. et al., 2010). Não se pode perder de vista, no entanto, que

a avaliação de desempenho é uma das etapas do ciclo da gestão do desempenho, e como tal,

precede e sucede outras etapas, não menos importantes.

4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

O Exército Brasileiro possui de um sistema institucional formal de avaliação de pessoal

desde 1973. Desde então, com o objetivo estabelecer um sistema adequado às necessidades da

Força,  foram  realizados  sucessivos  aperfeiçoamentos.  Em  2015,  a  avaliação,  alinhada  ao

Processo de Transformação do Exército, possou integrar o Sistema de Gestão do Desempenho

(SGD).

O novo sistema possui dois objetivos principais:  o primeiro,  focado nas pessoas,  para

melhorar o desempenho profissional; e o segundo, centrado na organização, para subsidiar os

processos seletivos e de promoções do Exército.

A primeira etapa da implantação do SGD foi de apresentar o Sistema, o que foi alcançado

por meio do Ensino à Distância. Assim, a Diretoria de Avaliação e Promoção, em parceria com a
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Fundação  Trompowsky,  capacitou  em  2015,  os  participantes  do  processo  de  avaliação,

alcançando a um total de cerca de 42 mil militares.

4.1 Legislação

As Instruções Gerais para o Sistema de Gestão de Desempenho do Pessoal Militar do

Exército (EB10-IG-02.007), definem normas para o funcionamento da avaliação do desempenho

como parte integrante do Sistema de Gestão do Desempenho.

As Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar

do Exército (EB30-IR-60.007), 2ª Edição, 2017, têm por finalidade regular o Sistema de Gestão

do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (SGD).

Essas duas instruções  são a  base da avaliação de desempenho no Exército  Brasileiro,

sendo que as instruções reguladoras foram atualizadas recentemente para ajustar procedimentos

de recursos administrativos relativos a contestação dos resultados.

4.2. Objetivos

As Instruções  Gerais  e  as  Reguladoras  relevam que o SGD tem por  objetivo  não só

avaliar, mas gerenciar o desempenho profissional. As instruções apresentam os mesmos objetivos

para  o  SGD,  que  são:  dar  subsídios  para  melhorar  o  desempenho  dos  militares;  fornecer  à

Instituição as informações sobre o desempenho de seus integrantes; possibilitar o planejamento e

a  execução  de  ações  para  a  correção  de  desempenhos  insatisfatórios;  permitir  o  constante

autoaperfeiçoamento dos militares; subsidiar os processos decisórios que utilizem os resultados

da avaliação; e facilitar o exercício da liderança pelos comandantes em todos os níveis.

4.3. Sistemática Avaliação

Departamento - Geral do Pessoal (DGP), por meio da Diretoria de Avaliação e Promoções

(DA Prom), encarregado de planejar, supervisionar, processar, controlar e aprimorar o Sistema,

como prevê as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão de Desempenho do Pessoal Militar do

Exército (EB10-IG-02.007)

As Instruções Gerais e as Reguladoras estabelecem que o Gerenciamento do Desempenho

passa a ser realizado em três dimensões: na primeira, o Diagnóstico Pessoal, para proporcionar ao



11

avaliador um melhor conhecimento do perfil profissional do avaliado; na segunda dimensão, a

Avaliação Formativa, realizada no primeiro semestre do ano, com o objetivo de aperfeiçoar o

desempenho funcional do militar, sem pontuação; e na terceira, a Avaliação Somativa, realizada

no final do ano, para subsidiar os processos de promoção e de seleção.

No SGD, conforme as instruções reguladoras, o militar passará a ser avaliado com base

em oito competências básicas, comuns aos militares, em três competências específicas associadas

ao seu posto ou graduação, e em outras três relacionadas ao seu cargo. O Avaliador poderá ainda,

se julgar conveniente, incluir no processo de avaliação de outras competências específicas do

SGD.

O documento básico da Gestão do Desempenho é a Ficha de Avaliação (FA), instrumento

de medida do sistema.

A avaliação é contínua durante toda a vida militar, podendo sofrer interrupções somente

em casos excepcionais, a critério do DGP, de acordo com as Instruções Gerais.

A Gestão do Desempenho, como determinado nas Instruções Reguladoras, será baseada

na  avaliação  por  competências  dos  militares.  Entende-se  por  competência  o  conjunto  de

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências evidenciado no desempenho de um

cargo ou função.

As  competências  básicas,  comuns  a  todos  os  militares,  independente  do  posto,  da

graduação,  do  cargo  ou  da  função  desempenhada  são:  camaradagem,  dedicação,  disciplina;

iniciativa, integridade, resistência física, responsabilidade e técnico-profissional.

As competências específicas, que caracterizam o desempenho no posto, na graduação, no

cargo  ou  na  função  desempenhada  pelo  militar  são:  autoaperfeiçoamento,  comunicação,

conhecimento  institucional,  coragem  moral,  criatividade,  direção  e  controle,  discrição,

estabilidade emocional, flexibilidade liderança, objetividade, persistência, postura e apresentação,

produtividade, sociabilidade, tato e zelo.

Depois de realizada a avaliação das competências,  o avaliador analisa o “desempenho

global” do militar em quatro pautas: Alto Desempenho, Superior, Adequado e Oportunidade de

Melhoria.

A avaliação classifica-se, quanto ao tipo de processo em:

 a. Formativa - estruturada em competências básicas e específicas, com a finalidade de

melhorar o desempenho do avaliado, composta pelas avaliações internas do tipo vertical e do

aspirante a oficial; e
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b. Somativa -  estruturada em competências básicas  e específicas,  com a finalidade de

subsidiar os diversos processos administrativos de pessoal, composta pelas avaliações verticais

interna e externa e a do aspirante a oficial;

A avaliação classifica-se, quanto ao tipo de ambiente em:

a. Interna - o militar é avaliado no âmbito da OM a que pertence; e

b. Externa - o militar é avaliado por superior hierárquico de OM diferente da sua;

A avaliação classifica-se, quanto ao tipo hierárquico em:

a. Vertical - o militar é avaliado por superior hierárquico ou de maior antiguidade;

b. Lateral - o militar é avaliado por outro do mesmo posto ou graduação, independente da

antiguidade;

c.  Escolar  -  o  militar  é  avaliado,  quando  na  situação  de  aluno  de  curso  militar,  por

instrutores e/ou outros alunos; e

d. Aspirante-a-oficial - este é avaliado conforme previsto na Diretriz para o Estágio de

Aspirantes-a-Oficial Egressos da Academia Militar das Agulhas Negras (EB20-D-01.036).

A avaliação será anual e realizada com auxílio de um programa de informática próprio,

diretamente na Base de Dados Corporativa de Pessoal.

O calendário das Instruções Reguladoras prevê que o período de avaliação terá início no

dia 1º de janeiro e terminará no dia 22 de dezembro do ano considerado.

As Instruções Reguladoras determina que o Avaliador realize uma entrevista inicial com

seus Avaliados, a fim de difundir orientações sobre o SGD e,  principalmente, estabelecer um

canal de comunicação entre Avaliador e Avaliado, essencial ao processo de avaliação. Deverá ser

considerada  como  um  contato  necessário  ao  esclarecimento  dos  critérios  de  avaliação  e  à

definição dos objetivos relativos ao desempenho profissional;

Ao longo do período de observação da Avaliação Formativa, de acordo com as  Instruções

Reguladoras, poderão ser marcadas entrevistas de acompanhamento, por iniciativa do Avaliador

ou do Avaliado, com a finalidade de se orientar o Avaliado sobre o seu desempenho.

O Avaliador poderá, antes de encaminhar a avaliação para homologação, apresentá-la ao

avaliado e transmitir as suas observações pessoais a respeito de seu desempenho.

Em  até  2  (dois)  dias  após  tomar  conhecimento  do  Relatório  da  Avaliação  Somativa

(RAS), caso possua alguma consideração em relação à avaliação recebida, o Avaliado poderá

registrá-la, para análise pelo Homologador.
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As avaliações que possuam considerações registradas pelo Avaliado somente poderão ser

homologadas, após análise e solução dos registros pelo Homologador.

\Como observado nas Instruções Reguladoras, no preenchimento das Fichas de Avaliação,

as  competências  básicas  e  específicas  serão  avaliadas  por  meio  de  pautas,  discriminadas  da

seguinte maneira:

a.  “6” -  o militar  evidenciou desempenho sempre acima do esperado na competência,

considerando-se a sua experiência profissional e o contexto de seu trabalho/função;

b.  “5”  -  o  militar  evidenciou  desempenho  frequentemente  acima  do  esperado  na

competência, considerando-se a sua experiência profissional e o contexto de seu trabalho/função;

c.  “4”  -  o  militar  evidenciou  desempenho  algumas  vezes  acima  do  esperado  na

competência, considerando-se a sua experiência profissional e o contexto de seu trabalho/função;

d. “3” - o militar evidenciou desempenho esperado na competência, considerando-se a sua

experiência profissional e o contexto de seu trabalho/função;

e.  “2”  -  o  militar  evidenciou  desempenho  algumas  vezes  abaixo  do  esperado  na

competência, considerando-se a sua experiência profissional e o contexto de seu trabalho/função;

e

f.  “1”  -  o  militar  evidenciou  desempenho  frequentemente  abaixo  do  esperado  na

competência, considerando-se a sua experiência profissional e o contexto de seu trabalho/função.

Como previsto nas Instruções Reguladoras, os Diagnósticos Globais (DG) possíveis de

atribuição são os seguintes:

a. Alto Desempenho - atribuído, exclusivamente, pelo Homologador aos militares que,

durante o período de avaliação anual, destacaram-se dentre seus pares por seus valores, relações

interpessoais,  capacidade  de  trabalho  e  produtividade,  evidenciando,  em  alto  nível,  as

competências nas quais foi avaliado, bem como potencial para prosseguir na carreira, em cargos

mais elevados, limitada, esta atribuição de DG, a 30% para cada universo (oficiais e praças);

b.  Superior  -  militares  que  se  destacaram dentre  seus  pares,  no  desempenho  de  suas

atribuições, evidenciando, em nível superior, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os

valores e as experiências que caracterizam as competências nas quais foi avaliado;

c. Adequado - militares que, no desempenho de suas atribuições, evidenciaram, em nível

adequado,  os  conhecimentos,  as  habilidades,  as  atitudes,  os  valores  e  as  experiências  que

caracterizam as competências nas quais foi avaliado; e
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d. Oportunidade de Melhoria -  militares que,  no seu desempenho de suas atribuições,

evidenciaram  a  necessidade  de  aprimorar  conhecimentos,  habilidades,  atitudes,  valores  ou

experiências que caracterizam as competências nas quais foi avaliado.

O Sistema fica disponível durante todo o período de avaliação, para que sejam registradas

observações  sobre  o  desempenho do militar.  As observações  sobre o desempenho do militar

poderão ser visualizadas pelo Avaliador e Homologador.

O Diagnóstico Pessoal, como estabelece as Instruções Reguladoras, será realizado pelos

militares avaliados, anualmente, composto por duas partes: a Ficha de Diagnóstico Pessoal e a

Ficha de Autoavaliação

As Instruções Reguladoras estabelece que o Diagnóstico Pessoal será preenchido no início

do período de avaliação, antes da entrevista inicial com o Avaliador responsável pela Avaliação

Formativa Interna Vertical; ele também possuirá caráter preparatório à avaliação e não constituirá

componente vinculativo da avaliação a ser realizada. Ainda terá como objetivo principal envolver

o Avaliado no processo de avaliação e estimular o relacionamento com seu superior hierárquico,

permitindo a identificação de oportunidades de desenvolvimento profissional.

4.4 Gestão de Desempenho

O  SGD  estabelece  novos  paradigmas,  como  o  acesso  online  do  subordinado  à  sua

avaliação, com a finalidade precípua de orientar a melhoria de seu desempenho profissional, um

dos objetivos fundamentais do SGD, favorecendo ainda um maior exercício da liderança pela

interação do subordinado no processo.

As  Instruções  Reguladoras  estabelecem  que  os  militares  que  apresentarem,  em  um

determinado período de avaliação, médias correspondentes às pautas “2” ou “1”, em qualquer

uma das competências, necessitarão de uma ação de comando mais particularizada e focada nos

déficits  identificados,  devendo  essa  ação  buscar  a  melhoria  do  desempenho  profissional  do

militar.

O Comandante,  Chefe ou Diretor da Organização Militar,  se julgar necessário,  poderá

recorrer a programa de instrução ou treinamento personalizado, troca de função, mudança de

subordinação, encaminhamento a profissionais de saúde para tratamento de problemas físicos ou

psicológicos,  orientações  pessoais,  apoio  de  capelães  militares,  entre  outras  providências,  de

acordo com o prescrito nas Instruções Reguladoras.
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No  caso  específico  dos  militares  que  apresentarem,  em  um  determinado  período  de

avaliação,  médias  correspondentes  à  pauta  “1”,  as  ações  tomadas  pelo

Comandantes/Chefes/Diretores de Organizações Militares, com vistas à melhoria do desempenho

do Avaliado, serão formalizadas,  sempre que cabível,  em registros nos boletins da OM, atas,

encaminhamentos  ou  outros  documentos,  que  possam  embasar  possíveis  processos

administrativos ou disciplinares.

5 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO
DO DESEMPENHO DO EXÉRCITO

5.1 Pontos Fortes

A simples  existência  de  um  sistema  com  foco  no  capital  mais  importante  de  uma

organização, o ser humano, já é um fato positivo.

A transparência é  outra  formalidade que foi  reforçada  com o novo SGD, a  Instrução

Reguladora prevê que a relação de Avaliadores e Avaliados da avaliação do desempenho deverá

ser divulgada na OM, por meio da publicação em Boletim Interno.

O  contraditório  previsto,  após  tomar  conhecimento  do  RAS,  é  outro  direito  que  foi

contemplado no SGD. Conforme descrito no requerimento que ilustra o sistema anterior, isso não

ocorria.

Um ponto que contribui a melhoria de desempenho, pois permite o conhecimento mútuo e

acerto de metas, é o fato do Avaliador ter o dever de marcar uma entrevista inicial com seus

Avaliados. Nessa ocasião, é possível expor aonde se quer chegar e como cada um pode contar

com o outro.

Outro ponto positivo que favorece o autoaperfeiçoamento é o Diagnóstico Pessoal. Ele

permite  ao  avaliado  pensar  onde  se  encontra  em  termos  de  desempenho.  É  uma  exigência

importante  no  processo,  pois  envolve  o  Avaliado  no  processo  de  avaliação  e  estimula  o

relacionamento com o superior hierárquico.

Por fim, destaca-se que o SGD foi concebido para sofrer aprimoramentos. A publicação

da 2ª edição das Instruções Reguladoras, aprovada pela Portaria nº 174 – DGP, de 17 de agosto de

2017, confirmam essa afirmativa, o que permiti e incentiva sugestões, como as deste trabalho.
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5.2. Oportunidade de Melhoria

No referencial teórico, foi apresentado que a avaliação de desempenho está diretamente

vinculada  a  realizar  um  feedback,  tanto  ao  avaliado  como  ao  órgão.  Seu  objetivo  maior  é

melhoria dos resultados da organização.

Os  objetivos  do  SGD,  elencados  pela  Força  Terrestre,  são  focados  no  indivíduo. A

melhoria dos resultados da organização, são um objetivo maior, porém não estão interligados. Os

dois sistemas poderiam ter ligação, o que permitiria a oportunidade de sinergia dos padrões de

desempenho da OM com os dos militares.

O sistema de avaliação permite o registro de fatos e justificativas do avaliador, porém não

é obrigatório, apenas no grau 1. O resultado do SGD é utilizado para vantagens ou desvantagens

na carreira do militar, sendo assim, a subjetividade da avaliação, sem informações concretas, não

contribui  para a melhoria  do desempenho,  pois  o  avaliado não sabe os erros  ou acertos  que

cometendo.

Para a melhoria do desempenho, alguns autores entendem ser mais salutar desvincular

essa avaliação de recompensas ou castigos.  O Exército possui  o Regulamento Disciplinar  do

Exército (RDE) que já prevê prêmio e castigo. Possui a Valorização do Mérito, com critérios

objetivos e mensuráveis. Sugere-se a total desvinculação da avaliação do desempenho com esses

aspectos, que acabam gerando direitos, e que passe a focar nos objetivos organizacionais e na

melhoria  do  desempenho  funcional.  Isso  permitiria  evitar  algumas  práticas  inócuas  e

burocráticas.

 A hierarquia prejudica a avaliação lateral, bem como inviabiliza uma possível avaliação

do chefe pelo subordinado. Um membro do grupo, menos antigo, por questões de hierarquia e

disciplina, não deveria avaliar outro membro mais antigo.

O avaliado possui desejos e objetivos próprios. Conhecer os resultados da avaliação, ver

como o superior o enxerga, promover a crítica com foco no crescimento das pessoas é um dos

objetivos  da  avaliação,  desse  modo,  o  avaliador  deveria  apresentar  a  avaliação  realizada  ao

avaliado e difundir as observações pessoais a respeito de seu desempenho. Nesse aspecto, deveria

haver uma entrevista final, justamente para possibilitar o feedback ao avaliado.

É desejável que o militar possua pelo menos dois avaliadores para a Avaliação Vertical

interna. Essa situação, infelizmente e conforme a regulação, não é obrigatória, apenas desejável.

Se o fato do Avaliado ter três Avaliadores fosse a regra e ter dois ou um Avaliador fosse a exceção
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(mediante  justificativa),  permitiria  ao  SGD  a  obtenção  de  um  espectro  mais  amplo  de

informações sobre o avaliado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento é oportuno retomar a pergunta inicial, a Avaliação do Desempenho do

Militar  do  Sistema  de  Gestão  de  Desempenho  do  Exército  Brasileiro  auxilia  o

autoaperfeiçoamento e a melhoria no desempenho individual?

Do exposto, pode-se afirmar que sim, pois o Sistema de Gestão do Desempenho do

Exército Brasileiro foi estruturado para que isso aconteça. A avaliação de pessoal do Exército

está alinhamento com as mais atuais metodologias sobre o tema, além de atender em quase a

totalidade o que prevê as legislações na Administração Pública Federal.

O Sistema de Gestão do Desempenho é um valioso instrumento de gestão dos recursos

humanos, alinhado com as necessidades de um Exército em transformação.

A nova sistemática — com diagnóstico do avaliado, as entrevistas,a avaliação Formativa e

Somativa, a mostra online, a avaliação lateral, a interação entre avaliador e avaliado, além de

estabelecer  o  banco  de  competências  —  permitirá  o  autoaperfeiçoamento  dos  militares,  o

exercício  da  liderança  em todos  os  níveis  e  uma maior  efetividade  no  apoio  aos  processos

decisórios, constituindo-se em eficaz ferramenta de gestão do desempenho profissional.

O diagnóstico do avaliado possibilita que o militar avaliado pare um determinado tempo

para  refletir  sobre  seu  desempenho,  como  ele  identifica  que  está  atendendo  as  pautas  das

competências  em  que  será  observado,  sendo  um  momento  único  que  ajudará  no

autoconhecimento.

 As entrevistas  a  interação entre  avaliador  e  avaliado permite  que o avaliador  difunda

orientações sobre o que espera do avaliado, além apresentar sugestões para que o avaliado possa

melhorar seu desempenho por meio de novas atitudes e comportamento.

A avaliação Formativa,  e  Somativa,  com mostra  online,  apresentam ao  avaliado suas

limitações  e  fraquezas,  levando  ao  uma  autocritica  e  a  busca  de  caminhos  para  seu

autoaperfeiçoamento.

É preciso, por fim, salientar que o êxito do Sistema de Gestão do Desempenho dependerá,

fundamentalmente, do trabalho e do comprometimento de todos os envolvidos no processo, em

especial dos avaliadores e dos comandantes, a quem compete, em última análise, proceder aos
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juízos  de  valores  que  produzirão  uma  avaliação  que  efetivamente  represente  o  desempenho

profissional do militar.

Este artigo demanda um maior aprofundamento, uma pesquisa com dados quantitativos

e qualitativos dos resultados das avaliações e as informações colhidas dos avaliados sobre a

utilização do relatório de avaliação poderão confirmar ou não a contribuição da avaliação do

pessoal militar autoaperfeiçoamento e a melhoria no desempenho individual.

 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MILITAR: Sistema de Gestión de Desempeño

del Ejército Brasileño

 
RESUMEN

 
Este  trabajo  trata  de  la  Evaluación  del  Desempeño  del  Militar  del  Sistema  de  Gestión  de
Desempeño (SGD) del Ejército Brasileño. Tal enfoque se hace necesario por proponer comprobar
dos  de  los  objetivos  establecidos  en  la  evaluación  de  personas  del  Ejército  Brasileño,  el
autoaperraje y la mejora en el desempeño. El objetivo de este trabajo consiste en verificar si la
estructuración  del  proceso  de  evaluación contribuye a  los  objetivos  propuestos,  o  sea,  si  las
herramientas implantadas en el programa de evaluación favorecen el autoaperraje y la mejora en
el  desempeño  individual.  Este  propósito  será  logrado  mediante  la  realización  de  revisión
bibliográfica. El estudio evidenció que la evaluación de desempeño contribuye al autoaperraje,
además de presentar puntos fuertes y posibilidades de mejora del proceso de evaluación.
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