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RESUMO

Este trabalho trata do emprego de indicadores de desempenho, nas movimentações de
subtenentes e sargentos de carreira do Exército Brasileiro (EB), pela DCEM. Tal abordagem se
faz  necessária,  tendo  em  vista  que  as  movimentações  de  recursos  humanos  visam,
prioritariamente, atender o interesse do serviço, e numa segunda prioridade, atender o interesse
do militar, quando pertinente. Os subtenentes e sargentos são parcela importante da força de
trabalho  da  Instituição,  que  desempenham  funções  das  mais  variadas,  indo  da  vertente
operacional à administrativa. Visando contribuir com o Departamento Geral do Pessoal (DGP)
para atingir um dos objetivos estratégicos do EB que é o fortalecimento da dimensão humana,
implementando as ações para atrair, reter, e motivar recursos humanos qualificados, a DCEM
tem  adotado,  nos  processos  de  movimentações,  estratégias  visando  equilibrar  os  interesses
pessoais e o interesse do serviço. O objetivo deste trabalho é mostrar o emprego dos indicadores
de desempenho nas movimentações dos subtenentes e sargentos pela DCEM, de acordo com o
estabelecido no Plano de Gestão da Diretoria, nos Planos de Movimentações, e em diretrizes
específicas. Este estudo foi cumprido mediante pesquisa descritiva documental da legislação, de
diretrizes, e de planos que tratam da movimentação do pessoal de carreira, de obras de autores
renomados,  e  de  publicações  sobre  o  tema.  O estudo  esclareceu  à  sistemática  adotada  pela
DCEM  nas  movimentações  de  subtenentes  e  sargentos  de  carreira.   Conclui-se  que  a
movimentação desses militares é uma atividade técnica e que obedece a critérios e normas legais,
que exige muito estudo, a fim de que se alcance a efetividade, a eficiência e a eficácia desejadas
nesse processo. Neste sentido, os indicadores de desempenho são ferramentas que permitem a
DCEM adotar as linhas de ações mais adequadas às estratégias estabelecidas em seu Plano de
Gestão.
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 1 INTRODUÇÃO

A profissão militar é bastante peculiar, exigindo dos profissionais que a escolhem muita

abnegação e sacrifício,  fruto das seguintes características:  risco de vida,  sujeição a preceitos

rígidos de disciplina e hierarquia, dedicação exclusiva, disponibilidade permanente, vigor físico,

formação específica e aperfeiçoamento constante, proibição de participar de atividades políticas,

proibição  de  sindicalizar-se  e  de  participação  em  greves  ou  em  qualquer  movimento

reivindicatório, restrições a direitos trabalhistas, vínculo constante com a profissão, e mobilidade

geográfica. De todas essas características a que mais causa impacto ao militar e seus familiares é

a mobilidade geográfica,  em decorrência principalmente das movimentações por interesse do

serviço.

O Exército está passando por um processo de transformação, que tem como principal

objetivo implantar a denominada Força Terrestre 2022. Nesse contexto, a Instituição compreende

que  seu  patrimônio  mais  valioso  é  a  sua  dimensão  humana,  e  para  fortalecê-la  está

implementando ações que possam atrair, reter, e motivar recursos humanos qualificados, a fim de

atingir suas metas e de cumprir suas missões (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015) . 

Os subtenentes e sargentos de carreira do EB são uma parcela relevante dos integrantes

de nossa dimensão humana, que desempenham tanto funções operacionais como administrativas.

Esses profissionais são impactados diretamente pelos processos de movimentação, podendo ser

deslocados para servir em qualquer parte do território nacional. 

O Departamento Geral do Pessoal é o órgão responsável pela administração da dimensão

humana  institucional,  e  por  meio  da  Diretoria  de  Controle  de  Efetivos  e  Movimentações

(DCEM), controla seus recursos humanos de carreira. 

A DCEM tem como missão síntese gerenciar o controle de efetivos e as movimentações

do efetivo de carreira do Exército,  e estabeleceu em seu  Plano de Gestão da DCEM objetivos

estratégicos,  dentre  os  quais  destaco  os  seguintes:  ampliar  a  interação  com  a  nossa  gente,

aperfeiçoar  as  atividades  de  movimentação,  e  contribuir  com o fortalecimento  da  dimensão

humana.  Cada  um desses  objetivos  esta  relacionado  a  indicadores  de  desempenho  e  metas,

compondo um sistema de medição de desempenho, a fim de permitir uma análise mais objetiva

da performance da organização.
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É  também importante  destacar  a  contribuição  desse  trabalho  que  reside  na  ideia  de

divulgar  não  só  aos  integrantes  do  Exército,  mas  também,  a  outros  órgãos  públicos  e  à

comunidade acadêmica como a DCEM utiliza os indicadores de desempenho para confirmar se

suas estratégias, referentes às movimentações, estão adequadas, apresentando a aplicabilidade e

importância do referido modelo, além da importância deste tema para outras instituições que

necessitem de uma referência para os processos de movimentação de recursos humanos.

O presente trabalho tem como objetivos apresentar o efetivo disponível de militares de

subtenentes e sargentos de carreira para distribuição nas OM, apresentar os planos e diretrizes de

movimentação,  demonstrar  a  importância  da  utilização de indicadores  de  desempenho como

parte de um sistema de medição, e demonstrar a utilização dos indicadores de desempenho pela

DCEM.

Este artigo foi elaborado por meio de uma pesquisa descritiva documental, de forma a

produzir conteúdo de qualidade para apresentar os objetivos aqui propostos, a fim de tornar-se

uma referência para consultas futuras.

2 EXÉRCITO BRASILEIRO

O EB surgiu por ocasião da primeira Batalha dos Guararapes em 1648, aonde brancos,

negros e índios se reuniram em armas para expulsar os invasores holandeses, naquele momento

surgia o primeiro sentimento de nação, mas somente após a independência do Brasil em 1822, e

com o advento da constituição de 1824 deu-se sua criação de direito (SANTOS, 2015). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) estabelece,

em seu artigo 142, a missão das Forças Armadas (FA): 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem (BRASIL, 1988).

A evolução histórica do EB se confunde com a própria consolidação da identidade do

país. Presente em todo o território, a Instituição tem sua missão condicionada pelas dimensões

continentais do Brasil, caracterizadas pela variedade de ambientes geográficos e por uma faixa

de fronteira com dez países que se estende por quase 17 mil quilômetros (MINISTÉRIO DA

DEFESA, 2017).
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Além de sua missão constitucional o EB atua no apoio às atividades de Defesa Civil,

participando de ações de socorro e assistência às vítimas de desastres naturais, bem como nos

procedimentos de recuperação e reconstrução, coopera constantemente na consecução de obras

públicas, integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), atua na prevenção

e repressão contra delitos transfronteiriços e ambientais, participa de operações de paz e de ajuda

humanitária (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017).

O  Exército,  atualmente,  possui  680  organizações  militares  (OM),  e  um  efetivo  de

militares  de  carreira de  52.012  profissionais,  sendo  de  30.844  o  número  de  subtenentes  e

sargentos. As OM estão distribuídas por todos os estados da Federação, proporcionando uma

enorme capilaridade e flexibilidade, permitindo rapidez no emprego dos meios existentes, de

acordo  com  os  planejamentos  contidos  no  Plano  Estratégico  do  Exército  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017, d).

2.1 Departamento Geral de Pessoal 

O DGP é o órgão de direção setorial (ODS) responsável pela administração dos recursos

humanos do Exército.  Para o cumprimento de suas missões o DGP possui a seguinte estrutura

organizacional: Chefia; Vice Chefia; Diretoria de Saúde (D Sau); Diretoria de Serviço Militar

(DSM);  Diretoria  de  Controle  de  Efetivos  e  Movimentações  (DCEM);  Diretoria  de  Civis,

Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS); e Diretoria de Avaliação e Promoções (DA

Prom) (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016).

Ao DGP compete executar as atividades de administração de pessoal, bem como realizar

a  assistência  à  saúde,  o  apoio  de  saúde  às  operações,  assistência  religiosa,  promoções,

administração  de  dados  e  avaliação,  direitos,  deveres  e  incentivos,  controle  de  inativos  e

pensionistas,  movimentação  de  militares,  controle  de  pessoal  civil  e  serviço  militar,  o

planejamento,  a  orientação,  a  coordenação  e  o  controle  das  atividades  relacionadas  com

assistência  social.  O DGP, por  meio da DCEM, controla  seus  recursos  humanos de  carreira

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016).

2. 2 Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações
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A  DCEM  tem  como  missão  planejar,  orientar,  coordenar  e  avaliar  as  atividades

relacionadas com: o controle dos efetivos do Exército, a seleção e movimentações dos militares,

exceto  temporários,  a  adição,  agregação e  reversão  de  militares  de  carreira,  exceto  oficiais-

generais, alunos de órgão de formação de militares da reserva e sargentos do quadro especial,

designação para o serviço ativo e suas prorrogações, e a distribuição de vagas para cursos e

estágios gerais do Exército (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, a). 

2.3 Planos de Movimentação

 Os Planos  de  Movimentações  são  as  ferramentas  que  permitem a  DCEM  realizar  a

alocação dos militares de carreira, para ocupar cargos e desempenhar funções administrativas ou

operacionais,  existentes  nas  680  OM  distribuídas  em  todo  o  território  nacional.  Eles  são

alicerçados em leis, regulamentos, e diretrizes, que estabelecem regramentos com finalidades

específicas, e possuem prazos de execução determinados. Via de regra, os Planos são anuais, e

procuram selecionar,  prioritariamente,  militares  voluntários  para  movimentação  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017, b).

O  quadro  1,  abaixo,  apresenta  os  Planos  de  Movimentações  estabelecidos  para

subtenentes e sargentos, no ano de 2017.

Quadro 1: planos de movimentações 2017

PLANO FINALIDADE
Nr 01 – DCEM – 2017 Movimentação de Saída das Organizações Militares Localizadas em

Guarnições Especiais. 
Nr 02 – DCEM – 2017

 Movimentação de Saída das Organizações Militares Localizadas em
Guarnições Comuns / Localidades Especiais Categoria A.

Nr 03 – DCEM – 2017 Movimentação de  Ida para as  Organizações  Militares  Localizadas
em Guarnições Especiais.

Nr 04 – DCEM – 2017 Movimentação de  Ida para as  Organizações  Militares  Localizadas
em Guarnições Comuns / Localidades Especiais Categoria A.

Nr 05 – DCEM – 2017 Nomeação e Recondução de Professor, Instrutor e Monitor.
Nr 06 – DCEM – 2017

Classificação por Exoneração de Professor, Instrutor e Monitor.
Nr 07 – DCEM – 2017 Classificação por Exoneração de Delegado do Serviço Militar, Chefe

de Gabinete de Identificação Regional, Oficial Mobilizador, Chefe
de Instrução e Instrutor de Tiro de Guerra. 

PLANO FINALIDADE

https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano01_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano01_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano07_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano07_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano07_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano06_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano02_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano02_2017.pdf
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Nr 12 – DCEM – 2017
 Classificação por Dispensa de Adjunto de Comando.

Nr 14 – DCEM – 2017 Movimentação com Proposta para Substituição e Recompletamento
em Brasília - 1ª e 2ª Fase.

Nr 15 – DCEM – 2017 Nivelamento sem Proposta.
Nr 16 – DCEM  -2017

 Nivelamento com Proposta. 
Fonte: o autor

Os Planos de Movimentações, acima elencados, são ferramentas que permitem a DCEM

realizar a alocação dos subtenentes e sargentos de carreira, para ocupar cargos e exercer as mais

diversas funções nas 680 organizações militares distribuídas pelo território nacional. O universo

que  se  inscreve  nos  Planos  é  composto  de  militares  voluntários,  que  ao  se  inscreverem

concordam com as regras estabelecidas, o permite a DCEM realizar uma seleção em melhores

condições, evitando questionamentos nas movimentações realizadas.

2.4 Diretrizes de Movimentação

A DCEM estabeleceu diversas Diretrizes referentes aos planos de movimentação, com o

intuito de nortear as principais ações e facilitar a condução dos trabalhos dos integrantes da Dire-

toria. 

As Diretrizes possuem diversas premissas quanto à gestão dos recursos humanos, dentre

essas destaco as seguintes: a busca de quebra de paradigmas em face do processo de transforma-

ção da Instituição; o  apoio ao DGP para atingir um dos principais Objetivos Estratégicos do

Exército que é o fortalecimento da Dimensão Humana; a adoção das melhores práticas de gestão

(MPG) dentre as Seções da Diretoria, por meio dos processos mais eficazes; a utilização de indi-

cadores de desempenho de suas séries históricas no apoio a decisão dos processos de movimen-

tação; e que todas as atividades da Diretoria; e que todas as ações sejam pautadas pela legalida-

de, economicidade, impessoalidade, transparência, eficiência, eficácia e efetividade (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017, c).

2.5 Diretriz de Pessoal do Exército Brasileiro 2016-2022

https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano16_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/pano15_2017.pdf
https://www.dcem.eb.mil.br/public/documentos/planos/2017/plano12_2017.pdf
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O Processo de Transformação pelo qual  está  passando o EB tem como um dos seus

principais  objetivos  o  fortalecimento  da  Dimensão  Humana  da  Força,  por  meio  de  ações

inovadoras,  que  possam  ATRAIR,  RETER  e  MOTIVAR  recursos  humanos  capazes  de

possibilitar `a Instituição atingir suas metas e cumprir suas missões constitucionais. Os homens e

mulheres  capacitados  e  motivados  estarão  aptos  a  vencer  os  desafios  que se  apresentem ao

Exército na era do conhecimento (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015).

A Diretriz de Pessoal do Exército Brasileiro, aprovada pela Portaria nº 325 do Estado-

Maior do Exército, de 9 de dezembro de 2015 tem como uma de suas finalidades implantar

projetos e ações executivas que caracterizem a maior ênfase na Dimensão Humana da Força, em

conformidade com os Objetivos Estratégicos do Exército.

A Dimensão  Humana  é  definida  como  o  conjunto  de  todos  os  fatores  geridos  pela

Instituição que influencia o Profissional Militar e o servidor civil do ambiente de trabalho a seus

familiares. Esse conjunto de fatores é considerado como "A Força da Nossa Força", que para o

Exército se constitui em elemento primordial de desequilíbrio do Poder de Combate quando do

emprego da Força Terrestre em operações de guerra ou não guerra (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2015).

A Diretriz de Pessoal do Exército Brasileiro estabelece que: 

O Processo de Transformação do Exército, no que tange ao Pessoal, obedecerá
às seguintes condicionantes:
1) fortalecimento dos preceitos de hierarquia e disciplina;
2) manutenção da coesão da Força;
3) caráter nacional da Instituição;
4) culto dos valores, raízes e tradições do Exército;
5) manutenção do serviço militar obrigatório;
6) racionalização do efetivo;
7) priorização, nas ações a realizar, da Força Terrestre;
8) implementação de inovações na Gestão de Pessoal;
9) aperfeiçoamento da capacidade de ATRAIR recursos humanos de qualidade;
10) implementação de ações para RETER e MOTIVAR recursos humanos ao
longo de toda a carreira; e
11) otimização do fluxo de carreira, considerando a possibilidade de criação de
novos postos e graduações (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015).

 A Diretriz,  com  foco  nas  ações  de  atrair,  reter  e  motivar  os  recursos  humanos  de

qualidade, determina a implementação das seguintes medidas: aumentar o poder aquisitivo dos

soldos dos militares e o salário dos servidores civis; adotar um plano de carreira flexível, com

promoções baseadas  na meritocracia,  e  com um menor tempo de permanência  nos  postos  e
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graduações; maior oferta de cursos e estágios que para a aplicação nas áreas de interesse da

Instituição; e a flexibilização da carreira de modo a permitir a mudança de área funcional para

atender o aproveitamento de vocações tardias.

3 INDICADORES DE DESEMPENHO

O controle organizacional é desenvolvido com a finalidade de evitar que a execução se

afaste do que foi  planejado, de modo a permitir  que resultados ou objetivos organizacionais

sejam efetivamente atingidos (CHIAVENATO, 2009).

Para Chiavenato (2009), as organizações não trabalham de maneira improvisada e nem ao

acaso, elas necessitam ser controladas. Controlar significa garantir que o planejamento seja bem

executado e que os objetivos definidos sejam alcançados adequadamente A função administrativa

de controle está relacionada com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados através

das atividades desenvolvidas pelos integrantes da organização.

Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzales (2009 apud FILHO E SILVA, 2012, p. 10): 

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado
particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos
que  compõem  o  objeto  da  observação.  É  um  recurso  metodológico  que  informa
empiricamente  sobre  a  evolução  do  aspecto  observado  (Ferreira,  Cassiolato  e
Gonzales (2009 apud FILHO E SILVA, 2012, p. 10).

3.1 O emprego dos indicadores

As organizações utilizam indicadores para verificar se as metas estabelecidas estão sendo

alcançadas. Se os objetivos organizacionais estiverem sendo alcançados, os indicadores podem

confirmar que as estratégias estão corretas, mas do contrário, eles podem demonstrar que algo

necessita ser feito (ENAP, 2013).

Os indicadores são ferramentas de medição da realidade,  proporcionado benefícios ao

processo de gestão. Eles permitem que a organização tome decisões baseadas em fatos, servem

de  informação  para  apoio  à  decisão,  melhoram  a  comunicação  entre  os  integrantes  que  se

utilizam de dados concretos, permitem a troca de informações gerenciais, favorecem a criação de

séries  históricas,  minimizam  os  efeitos  causados  pelas  mudanças  de  gestores,  facilitam  o
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estabelecimento de prioridades e servem de catalizadores da melhoria do desempenho (FILHO E

SILVA, 2012).

De uma maneira geral, os indicadores surgem do planejamento estratégico, vinculados

aos objetivos organizacionais e aos fatores críticos de sucesso, vinculados aos processos finalísti-

cos, de apoio ou gerenciais, que respondam pelas ações em busca dos resultados e, vinculados às

partes interessadas: usuários, fornecedores, sócios, investidores, clientes e sociedade (EXÉRCI-

TO BRASILEIRO, 2007).

3.1.1 Propriedades dos Indicadores

Para cumprir sua finalidade de traduzir, de forma mensurável, determinados aspectos de

uma realidade,  de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação,  os indicadores

devem possuir algumas propriedades.

            O quadro, abaixo, apresenta as propriedades dos indicadores:

Quadro 2: propriedade dos indicadores

PROPRIEDADES SIGNIFICADO
(1) Essenciais São aquelas que qualquer indicador deve apresentar e sempre 

devem ser consideradas como critérios de seleção.
Validade Capacidade  de  representar  a  realidade  que  se  deseja  observar,

medir ou modificar. 
Confiabilidade Devem  basear-se  em  fontes  confiáveis,  com  metodologias

reconhecidas e transparentes.
Simplicidade Devem ser de fácil obtenção, comunicação e entendimento pelo

público em geral.
(2) Complementares São as propriedades que necessitam de análise para avaliar se estão

adequados a determinadas situações.
Sensibilidade Capacidade que um indicador possui de refletir tempestivamente

as mudanças decorrentes das intervenções realizadas.
Economicidade Capacidade do indicador de ser obtido a custos módicos; a relação

entre  os  custos  de  obtenção  e  os  benefícios  advindos  deve  ser
favorável.

Auditabilidade Capacidade  de  verificar  a  boa  aplicação  das  regras  de  uso  dos
indicadores  (obtenção,  tratamento,  formatação,  difusão,
interpretação).

Fonte: adaptado de Filho e Silva (2012)
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3.1.2 Tipologia dos Indicadores

Para  Filho  e  Silva  (2012),  a  classificação  dos  indicadores  envolve  a  avaliação  dos

recursos alocados e dos resultados obtidos, de acordo com os objetivos do gestor em medir as

diversas dimensões de desempenho. De acordo com essa visão, os indicadores podem ser de

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.

a. Economicidade: medem os custos dispendidos com os insumos (materiais, humanos,

financeiros etc.) necessários aos processos que resultarão nas entregas. Objetiva diminuir custos,

sem, contudo, comprometer a qualidade, e necessita um sistema de referenciais de comparação e

negociação.

b. Eficiência: possui relação com a produtividade, ou seja, o quanto se consegue produzir

com os meios empregados.  Assim,  a partir  de um padrão ou referencial,  a eficiência  de um

processo será tanto maior quanto mais produtos forem entregues com a mesma quantidade de

insumos ou os mesmos produtos e/ou serviços forem obtidos com menor quantidade de recursos.

c.  Eficácia:  demonstra  o  grau  com que  um determinado  processo  atinge  as  metas  e

objetivos planejados.

d.  Efetividade:  mede os  impactos  positivos  ou negativos  no meio  ambiente,  ou seja,

demonstra  se  houve  mudanças  socioeconômicas,  ambientais  ou  institucionais  advindas  dos

resultados alcançados.

A figura 1 permite visualizar melhor a relação dos tipos de indicadores com os atributos

críticos dos processos organizacionais.

Figura 1 - Tipologia dos Indicadores

Fonte: adaptado de Filho e Silva (2012)    
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Outro critério de classificação se refere à objetividade,  com o caráter  quantitativo ou

qualitativo de um indicador (FILHO E SILVA, 2012).

a. Quantitativos – referem-se a fatos concretos da realidade, sendo elaborados a partir de

estatísticas ou registros administrativos coletados. São utilizados quando necessitamos de dados

numéricos  referentes  aos  processos  ou  atividades  sobre  as  quais  queremos  manter  controle.

Normalmente, envolvem receita, custos, tempo, percentual, quantidade e capacidade, portanto

aspectos objetivos.

b. Qualitativos – são indicadores utilizados para captar percepções ou opiniões, utilizando

técnicas  de  pesquisa  de  opinião,  grupo focal  ou  grupo de  discussão.  São utilizados quando

estamos interessados em conhecer a opinião das pessoas, seus valores e suas reações, portanto

aspectos subjetivos.

3.2  Metas e Referenciais

 

Metas são índices desejados para um determinado indicador a  serem alcançados num

horizonte temporal predefinido. 

          A Organização pode estabelecer uma meta inferior, igual ou superior ao referencial

comparativo de excelência. Tal decisão será função da realidade organizacional e dos

propósitos gerenciais (ENAP, 2013).

No estudo dos indicadores devemos consolidar o conceito de referencial comparativo,

que  é  um índice  estabelecido  ou convencionado,  associado a  uma determinada condição de

satisfação ou excelência, que proporciona ao observador a formação de determinado juízo. O

valor  numérico escolhido  como  referencial  comparativo  pode  estar  baseado  em  parâmetros

lógicos, científicos ou simplesmente arbitrado empiricamente.

          A Organização pode estabelecer uma meta inferior, igual ou superior ao referencial

comparativo de excelência. Tal decisão será função da realidade organizacional e dos

propósitos gerenciais.  O referencial comparativo pode ser obtido por meio de:  benchmarking

em outra organização; estudo para estabelecer um índice de referência; e tomando por base os

índices atuais. Essa sistemática tem a finalidade de orientar o estabelecimento de metas que

persigam ou superem a condição de excelência, e que sirvam aos gestores ou aos responsáveis
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pelos  processos,  permitindo-lhes  avaliar  seu  desempenho,  por  meio  de  metas  factíveis  e

aceitáveis.

Uma meta só  cumprirá adequadamente sua finalidade,  se  atender  a  pelo menos  três

princípios: ser aderente à estratégia da organização, ser exequível de acordo com a capacidade

atual e futura da organização; e desafiadora, promovendo um esforço permanente de superação.

É recomendável estabelecer  índices mínimos e/ou máximos de desempenho.  Estes  índices

associados  às  metas  estabelecidas  são utilizados  para  compor  faixas  de  aceitação ou níveis

classificatórios do desempenho.

Segundo Filho  e  Silva  (2012),  é  importante  que  se  estabeleça  apenas  uma meta  por

indicador,  que  elas  sejam  quantificáveis,  comuniquem  o  desempenho  esperado,  e  estejam

relacionadas com os objetivos e estratégias organizacionais.

3.3.  A importância de um Sistema de Medição de Desempenho

Os indicadores estabelecidos por uma organização só podem contribuir efetivamente para

o modelo de gestão, se estiverem inseridos num sistema com o objetivo de aferir o desempenho

global, e que conduzam aos resultados desejados, direcionando os indivíduos para o atingimento

dos objetivos organizacionais (FILHO E SILVA, 2012). 

Para Silva e Filho (2012), é necessário que se tenha um conjunto de conhecimentos e

informações,  para  realizar  uma  avaliação  organizacional,  sendo  o  sistema  de  medição  do

desempenho é a ferramenta que nos fornece tais informações, integrando diversos indicadores,

associados entre si. 

Para  a  FNQ  (2012),  “um  sistema  de  medição  de  desempenho  organizacional  é  o

conjunto de indicadores estruturados, apoiados por práticas, métodos e ferramentas visando à

coleta,  descrição e representação de dados voltados para a geração de informações de

desempenho”.

Como parte de um sistema de medição, os indicadores não existem apenas para mostrar

se  as  metas  estão  sendo  atingidas. Eles servem para definição de  prioridades, proporcionar

alinhamento,  indicar os ajustes necessários, apoiar a tomada de decisões e para motivar e

reconhecer o desempenho da equipe (FILHO E SILVA, 2012).
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3.3.1 Características

De acordo com Filho e Silva (2012), um sistema de medição de desempenho necessita de

determinadas  características,  consideradas  imprescindíveis,  sendo  as  relevantes  a

representatividade,  simplicidade  e  clareza,  balanceamento,  integração,  alinhamento  e

disponibilidade.

a. Representatividade

Um  sistema de medição deve ser capaz de medir o desempenho global da organização.

Para isso, os indicadores devem fornecer aos gestores as ferramentas necessárias ao exercício do

controle  organizacional,  particularmente  para  a  avaliação, para o aprendizado e para o

fortalecimento do processo decisório. A representatividade estabelece a ligação entre o propósito

e o recurso de mensuração.

b. Simplicidade e clareza

Estas características facilitam a compreensão da estrutura dos indicadores, permitido que

o  sistema  seja capaz de transmitir a  lógica  de  sua  concepção  aos usuários,  e  esclarecer  o

significado dos resultados para a organização.

c. Balanceamento

O  sistema  de  medição  deve  permitir  que  a  organização  seja  representada  de forma

equilibrada, não deixando de contemplar, proporcionalmente, todos os aspectos relevantes.

d. Alinhamento

O sistema de medição de desempenho organizacional deve focar nos objetivos estratégicos

e suas estratégias, a fim de garantir  que  todo  o  sistema  esteja  direcionado  à  realização  do

planejamento  estratégico,  permitindo  que todos os indicadores estejam  alinhados  com  a

estratégia  da  organização.

e. Disponibilidade
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O sistema de medição deve estar ao alcance de todos os integrantes da organização, em

particular os gestores da alta administração, não devendo haver segregação, pois as informações

relacionadas a um setor da organização podem ser dizer respeito a outros setores.

3.3.2 Balanced Scorecard (BSC)

Em 1990, Kaplan e Norton iniciaram um estudo intitulado Measuring Performance in the

Organization  of  the  Future,  com a  finalidade  de  verificar  como era  realizada  a  medição  do

desempenho em 12 organizações. Eles verificaram que o foco da medição estava nos indicadores

financeiros  e  contábeis,  fazendo  uma  leitura  do  passado,  tornando  as  organizações  pouco

flexíveis e incapazes de criar valor econômico para o futuro (FILHO E SILVA, 2012).

O  BSC necessita  medir  o  desempenho  não  somente  nas  perspectivas  financeiras  e

contábeis, devendo mensurar, também, os resultados em relação à satisfação dos clientes, dos

processos internos e os resultados referentes ao aprendizado e crescimento organizacional.  É

importante destacar que as quatro perspectivas apresentadas pela visão integrada e balanceada da

organização (financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento) interagem por

meio de uma relação de causa e efeito. Ele reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo

prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências

e ainda entre as perspectivas interna e externa de desempenho da empresa. Esse conjunto de

medidas forma a base do sistema de medição e gestão estratégica, pelo qual o desempenho da

organização é medido de acordo com as quatro diferentes perspectivas (MARTINS et. al, 2012). 

3.4. Plano de Gestão da DCEM

A DCEM elaborou um Plano de Gestão no ano de 2017, o qual contempla um sistema de

medição  de  desempenho  organizacional  que  tem como base  os  princípios  da  legalidade,  da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência. 

O Plano de Gestão estabeleceu vários objetivos estratégicos que impactam sobremaneira

as movimentações dos militares de carreira, dos quais se destaca o segundo objetivo estratégico

de pessoal, que é o aperfeiçoamento das movimentações de pessoal observando os princípios da
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necessidade do serviço, da economicidade e do interesse pessoal, o qual pretende estabelecer

ações  judiciosas  na  execução  das  diversas  modalidades  de  movimentações  equilibrando  os

princípios  da necessidade do serviço,  da economicidade e  do interesse pessoal  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017,a).

3.4.1. Mapa Estratégico

Foi  elaborado um mapa estratégico  descrevendo as  estratégias  adotadas  pela  DCEM,

relacionando  os  objetivos  entre  si,  distribuindo-os  em  quatro  perspectivas,  de  maneira

balanceada e integrada, permitindo a todos os integrantes o entendimento da estratégia de forma

clara.

O Mapa estratégico DCEM 2017 está representado na figura 2, abaixo.

Figura - 2 Mapa Estratégico DCEM 2017
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Realizar o controle de efetivos, a seleção e movimentação dos militares, a adição, agregação
e  reversão  de militares,  exceto temporários, designação  para o serviço ativo e suas
prorrogações e a distribuição de vagas para cursos e estágios gerais do Exército.
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     Trabalhar para que em 2022 os processos de movimentação estejam automatizados.  Métrica:
100% dos processos de movimentação, a cargo de cada Seção da DCEM, estejam
automatizados até 2019.
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01 - Contribuir  para modernizar a gestão da Força de Trabalho

02- Aperfeiçoar as movimentações de pessoal, observando os 
princípios da necessidade do serviço, da economicidade e do 
interesse pessoal.

03- ampliar a interação com a nossa gente. 04-  contribuir  com  o  fortalecimento  da dimensão

humana. 

05 – Aperfeiçoar os recursos de
tecnologia da informação. 06 – Modernizar a gestão de

efetivos.
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Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017, a)

3.4.2 Indicadores e Metas

 

O plano de gestão da DCEM estabeleceu sete indicadores de desempenho estratégicos e

suas  respectivas  metas,  com a  finalidade  de  verificar  se  os  processos  de  movimentações  de

subtenentes e sargentos estavam alcançando os resultados esperados.

No que diz respeito às movimentações de subtenentes e sargentos de carreira, a Seção de

Movimentação de Praças gerencia indicadores e metas que influenciam diretamente os processos

decisórios,  os  quais  a  DCEM tem buscado de forma atingi-los,  conciliando,  na maioria  das

vezes, o interesse do serviço com o interesse pessoal. Dessa forma, a DCEM contribui  com o

DGP no atingimento de um dos objetivos estratégicos do Exército, que é o fortalecimento da

dimensão  humana,  implementando  as  ações  para  atrair,  reter,  e  motivar  recursos  humanos

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017,a). 

O  Quadro  3,  abaixo,  apresenta  todos  os  indicadores  e  metas  a  serem mensurados  e

alcançados, referentes a subtenentes e sargentos, previstos no Plano de Gestão da DCEM 2017. 

Quadro - 3: Indicadores e Metas e referentes a subtenentes e sargentos.

INDICADOR FÓRMULA META FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL
IC 06.10: %
classificação por
exoneração  de
Instrutores  de
TG.

Percentual  de Instrutores  de TG
exonerados,  atendidos entre a 1ª e 10ª
opção no Plano de Exoneração Instrutores
de TG.
S10=QA x100/QI
S10 – percentual de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QA – quantidade  de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QI – quantidade de militares exonerados 

Atingir o
percentual

de, no Semestral Seção de Praças

IC 06.11: % de
Subtenentes  e
sargentos
atendidos entre
a 1ª e 10ª
transferência
para Gu Esp .

Percentual de Subtenentes  e sargentos
atendidos entre a 1ª e 10ª opção no
Plano de ida para Gu Esp  e Loc A.
S10=QA x100/QI
S10 – percentual de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QA – quantidade  de  militares
atendidos até a 10ª opção.

07 – Implementar a ferramenta
Contrato de Objetivos de Pessoal.

08 – Contribuir para implantar a
gestão por competências.

09 – Ampliar a interação com a nossa
gente.
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QI – quantidade de militares

movimentados

mínimo,
80% dos
militares

atendidos até
a

10ª opção.

        

IC 06.12: % de
Subtenentes  e
sargentos
atendidos, entre
a 1ª e 10ª para
Loc A.

INDICADOR FÓRMULA META FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL
IC 06.13: % de
Subtenentes  e
sargentos
atendidos, entre
a 1ª e 10ª de Gu
Esp.

Percentual de Subtenentes  e sargentos
atendidos entre a 1ª e 10ª opção no
Plano de vinda de Gu Esp  e Loc A.
S10=QA x100/QI
S10 – percentual de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QA – quantidade  de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QI – quantidade de militares

movimentados

IC 06.14: % de
Subtenentes  e
sargentos
atendidos, entre
a 1ª e 10ª a  de
Loc A
IC 06.15: %
de Subtenentes
e  sargentos
atendidos entre
a 1ª e 10ª , por
exoneração  de
Adjunto  de
Comando.

Percentual  de Adjuntos  de  Comando
exonerados,  atendidos entre a 1ª e 10ª
opção no Plano de  Exoneração de
Adjunto de Comando.
S10=QA x100/QI
S10 – percentual de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QA – quantidade  de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QI – quantidade de militares exonerados 

Atingir o
percentual

de, no
mínimo, 90%
dos militares
atendidos até

a
10ª opção.

Anual 
Seção de Praças

IC 06.16: % de
Subtenentes  e
sargentos
atendidos entre
a 1ª e 10ª, por
exoneração  de
Monitores  de
Estabelecimento
de Ensino.

Percentual  de Monitores  de
Estabelecimento  de  Ensino exonerados,
atendidos entre a 1ª e 10ª opção no
Plano de  Exoneração de  Monitores   de
Estabelecimento de Ensino.
S10=QA x100/QI
S10 – percentual de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QA – quantidade  de  militares
atendidos até a 10ª opção.
QI – quantidade de militares exonerados

Atingir o
percentual

de, no
mínimo,
80% dos
militares

atendidos até
a

10ª opção.

Anual
Seção de Praças

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017, a)

4 MATERIAL E MÉTODO

Quanto  aos  procedimentos  a  pesquisa  foi  bibliográfica,  por  meio  da  revisão  das

publicações,  e  obras  de  autores  e  instituições  que  tratam  do  emprego  de  indicadores  de
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desempenho,  e  que  corroboraram com os  conhecimentos  apresentados.  Foram analisadas  as

legislações e documentos do Exército Brasileiro que tratam do tema, principalmente o Plano de

Gestão da DCEM, os Planos de Movimentação e suas Diretrizes.

Quanto  à  natureza,  a  pesquisa  foi  aplicada  e  produziu  conhecimentos  suficientes,

demonstrados  pelos  resultados  alcançados,  para  a  aplicação  prática  dos  indicadores  como

ferramenta de controle dos processos, e de apoio à decisão nos processos de movimentação dos

subtenentes e sargentos de carreira.

            Quanto aos objetivos a pesquisa foi descritiva, pois apresentou de forma clara como a

DCEM  vem  empregando,  de  forma  eficiente,  em  seus  processos  de  movimentação,  os

indicadores de desempenho.

No que diz respeito à abordagem, a pesquisa foi quantitativa, apresentando os resultados

alcançados pela DCEM, após a medição dos indicadores de desempenho relacionados com a

movimentação  de  subtenentes  e  sargentos  de  carreira,  e  elencados  no  Plano  de  Gestão  da

Diretoria. 

Durante  o  ano  de  2017,  9.669  subtenentes  e  sargentos  participaram  dos  processos

seletivos ou se inscreveram em algum dos 11 planos de movimentação que foram lançados para

esse  público  alvo.  Esse  número  significante  de  militares  representa  31,94% do  total  desses

profissionais existentes no Exército, o que faz com que a DCEM empregue criteriosamente os

indicadores e metas, de acordo com o previsto no Plano de Gestão 2017. 

O Quadro 4, abaixo, contém os indicadores, as metas e os resultados alcançados pela

DCEM, em relação às movimentações de subtenentes e sargentos no ano de 2017. 

Quadro 4: Resultados

Indicador Meta Resultado
IC 06.10 80% dos militares atendidos até a 10ª opção 100%
IC 06.11 80% dos militares atendidos até a 10ª opção 93%
IC 06.12 80% dos militares atendidos até a 10ª opção 100%
IC 06.13 80% dos militares atendidos até a 10ª opção 99%
IC 06.14 80% dos militares atendidos até a 10ª opção 99%
IC 06.15 90% dos militares atendidos até a 10ª opção 100%
IC 06.16 80% dos militares atendidos até a 10ª opção 100%

Fonte: DCEM 

Dos sete indicadores de desempenho medidos, todos tiveram suas metas alcançadas e

superadas,  possibilitando a DCEM o alcance  dos  seguintes  objetivos  estratégicos:  ampliar  a
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interação com a nossa gente, aperfeiçoar as atividades de movimentação, e contribuir com o

fortalecimento da dimensão humana. 

Com o atingimento desses objetivos organizacionais, a DCEM tem contribuído com o EB

no que diz respeito ao fortalecimento da dimensão humana, possibilitando a atração, retenção, e

motivação recursos humanos, que passam a ter a percepção que o interesse pessoal é levado em

consideração, por ocasião dos processos de movimentação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Fruto da presente pesquisa, verificou-se que a movimentação de subtenentes e sargentos

de carreira é uma tarefa criteriosa, realizada dentro de parâmetros legais, e baseada em modernas

ferramentas de gestão, possuindo regramentos próprios, e que se utiliza de diretrizes específicas

para  seu  balizamento,  tudo  isso  devido  a  importância  dada  a  correta  alocação  dos  recursos

humanos da instituição, e ao impacto que as movimentações causam nos militares e em suas

famílias. Verificou-se também que, a DCEM tem procurado, constantemente, o aperfeiçoamento

dos processos de movimentações, tendo em vista a importância estabelecida pelo EB com ações

que visam atrair, reter e motivar seus recursos humanos. Nesse sentido, a DCEM estabeleceu em

seu  Plano  de  Gestão  os  objetivos  estratégicos  de  ampliar  a  interação  com  a  nossa  gente,

aperfeiçoar  as  atividades  de  movimentação,  e  contribuir  com o fortalecimento  da  dimensão

humana, tudo com a finalidade de contribuir com o esforço que tem sido empreendido pelo EB. 

A DCEM tem realizado um eficiente controle do desempenho organizacional, de modo a

evitar que a organização se afaste de seu planejamento, sendo os indicadores de desempenho

uma das ferramentas de gestão utilizadas pela Diretoria no apoio à decisão dos processos de

movimentações dos subtenentes e sargentos.  Cabe destacar que, os resultados alcançados pela

DCEM  têm  superado  as  metas  estabelecidas  no  Plano  de  Gestão,  sendo  de  fundamental

importância à manutenção e o aperfeiçoamento do emprego dessa moderna ferramenta de gestão.

Sugere-se, como continuidade do presente trabalho, a apresentação a outras organizações

civis e militares dos resultados obtidos com a utilização dos indicadores de desempenho, a fim

de disseminar o trabalho desenvolvido. 

EMPLOYMENT OF PERFORMANCE INDICATORS AS A TOOL TO SUPPORT THE

DECISION,  IN  THE  MOVEMENTS  OF  SUBTENTERS  AND  BRAZILIAN  ARMY
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CARRIER  SERIES  BY  THE  DIRECTORATE  OF  CONTROL  OF  EFFECTS  AND

MOVEMENTS (DCEM).

ABSTRACT

This work deals with the use of performance indicators, in the movements of lieutenants and ca-
reer sergeants of the Brazilian Army (EB), by DCEM. Such an approach is necessary, since hu-
man resources movements aim, as a priority, to serve the interests of the service, and in a second
priority, to take into account the interests of the military, when pertinent. The second lieutenants
and sergeants are an important part of the institution's workforce, which perform functions of the
most varied, going from the operational to the administrative. Aiming to contribute with the Gen-
eral Department of Personnel (DGP) to achieve one of the strategic objectives of EB that is the
strengthening of the human dimension, implementing the actions to attract, retain and motivate
qualified human resources, DCEM has adopted, in the processes of movements , strategies aimed
at balancing personal interests and service interests. The objective of this work is to demonstrate
the use of performance indicators in the movements of sergeants and sergeants by DCEM, in ac-
cordance with the established in the Management Plan of the Board of Directors, in the Plans of
Transactions, and in specific guidelines. This study was accomplished through documental de-
scriptive research of legislation, guidelines, and plans that deal with the movement of career
staff, works by renowned authors, and publications on the subject. The study clarified the system
adopted by the DCEM in the movements of lieutenants and career sergeants. It is concluded that
the movement of these military personnel is a technical activity and that it obeys to legal criteria
and norms, which requires much study, in order to achieve the desired efficiency, effectiveness
and  effectiveness  in  this  process.  In  this  sense,  performance  indicators  are  tools  that  allow
DCEM to adopt the lines of action most appropriate to the strategies established in its Manage-
ment Plan.
Keywords:  Indicators of Performance, Movements, Sub-Liutenants and Sergeants, Directorate
of Effective and Transactions Control.
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