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RESUMO

Este  trabalho  aborda  os  esforços  realizados  pela  Diretoria  de  Controle  de  Efetivos  e
Movimentações  (DCEM),  na  adoção  da  gestão  de  pessoas  por  competências  no  Exército
Brasileiro.  Tal abordagem é relevante devido ao fato da gestão de pessoas por competências
possibilitar  o  aumento  da  efetividade  das  organizações,  por  meios  de  alinhamento  das
competências pessoais e profissionais de seus integrantes, com as capacidades requeridas pelas
organizações e por ser um dos pressupostos da atual gestão estratégica de pessoas do Exército
Brasileiro. Posto isto,  o propósito deste estudo é analisar as ferramentas implementadas, pela
DCEM, no desenvolvimento da gestão de pessoas por competências no Exército Brasileiro. Além
disto, buscar-se-á elucidar, por meio de um estudo de caso, como estas ferramentas são utilizadas.
Este propósito será alcançado por meio de uma pesquisa qualitativa, exploratória e baseada em
pesquisa documental. O estudo evidenciou que a DCEM está implementando duas importantes
ferramentas de gestão de pessoas por competências nas movimentações dos recursos humanos
entre as Organizações Militares do Exército.
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1 INTRODUÇÃO

             Hodiernamente, as organizações buscam cada vez mais aumentar sua efetividade. Neste

sentido, especial atenção tem sido dada ao gerenciamento dos seus recursos humanos, sobretudo

para buscar o melhor aproveitamento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes de seus

colaboradores.

            Nesse cenário, a gestão de pessoas por competências surge como uma das metodologias

que possibilitam mitigar os problemas advindos da falta de compatibilidade,  na alocação dos

recursos  humanos,  no  que  se  refere  às  habilidades  e  capacitações  dos  indivíduos  e  as

necessidades das organizações.    
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            Diante disto, este estudo tem por objetivo analisar as ferramentas implementadas, pela

Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), no desenvolvimento da gestão de

pessoas por competências no Exército Brasileiro. Além disto, buscar-se-á elucidar, por meio de

um exemplo  prático,  como elas  são  utilizadas.  Cabe  destacar  que  estas  ferramentas  buscam

otimizar a qualidade das movimentações dos militares, para as diversas organizações militares, do

Exército Brasileiro, existentes no Brasil. Para tanto, optou-se pela utilização de uma pesquisa

documental.

           Tal abordagem faz-se relevante uma vez que o EB estabelece, para si, o objetivo de

contribuir  com  o  fortalecimento  da  Dimensão  Humana,  a  fim  de  atrair,  reter,  motivar,

comprometer e apoiar os recursos humanos, com ênfase para a movimentação do pessoal. Neste

contexto,  a  gestão  de  pessoas  por  competências  estabelecerá  o  escopo  das  ações  a  serem

implantadas para propiciar o desenvolvimento profissional dos integrantes do Exército por meio

do alinhamento das competências necessárias ao Profissional Militar com as reais necessidades

operacionais e organizacionais da Força. (BRASIL. 2015. p. 4).

            É importante salientar também a relevância do trabalho, para os militares do Exército

Brasileiro de maneira geral, pois ao conhecerem as ferramentas poderão auxiliar à DCEM a obter

as melhores condições de alocação dos recursos humanos disponíveis no quadro de pessoal do

Exército Brasileiro. 

Posto isto, a seguir são apresentadas as bases teóricas do presente estudo.

2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA

   É fundamental, antes de tudo, demarcar os pilares sobre gestão de pessoas, com ênfase

na  gestão  por  competências,  tema  atual  e  empregado  em  diversas  instituições,  públicas  e

privadas, na busca pelo maior aproveitamento dos seus recursos humanos. 

     Lotz (2015), traz a concepção de que: 

      “O planejamento da gestão de pessoas deve contemplar uma análise qualitativa e
uma análise quantitativa, e que o conjunto de atividades, tarefas, funções e cargos deve
avaliado qualitativamente, e ainda sugere que a gestão de pessoas deve ocorrer com base
na  visão  integrada  do indivíduo e  nos aspectos  fundamentais  relacionados com suas
expectativas sobre a relação de trabalho, ou seja, o contrato psicológico entre o que o
funcionário deseja da organização e o que esta que quer de seus empregados.” (LOTZ,
2015, p. 124).
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Desta  forma,  resumidamente,  a  gestão  de  pessoas ocorre  por  meio  participativo,

envolvente e desenvolvedor dos integrantes de uma instituição, tudo em busca de obter resultados

efetivos, sobretudo na melhor aplicação das competências e talentos dos recursos humanos.

     Inicialmente,  há necessidade em compreender  o termo competência,  que deve  ser

entendido como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários e desejados ao

desempenho das funções dos colaboradores, visando ao alcance dos objetivos propostos por cada

instituição, por meio da gestão por competências.

     Takahashi (2015, p. 35) diz que as competências pessoais, que as chamou de individuais

“[...]  devam  ser  entendidas  pela  sinergia  das  Competências,  Habilidades  e  Atitudes  do  ser

humano”, resumida pela sigla CHA”.

      Takahashi (2015, p. 37), acrescenta ainda que “[...] a economia mundial atual, sobretudo

no mundo globalizado,  tem valorizado mais  o  conhecimento,  competências  pessoais,  do  que

fatores  como  propriedade  e  equipamentos”,  desta  forma  o  fator  humano  é  colocado  com

fundamental  para  o  sucesso  de  uma  organização,  e  a  correta  implementação  da  gestão  por

competências,  vencendo  os  desafios  que  por  ventura  possam  ocorrer,  como  a  resistência  à

mudanças e a rigidez do clima organizacional, proporcionará ganhos de toda ordem.

      Há de se ressaltar na gestão de pessoas, o aproveitamento dos talentos,  palavra de

origem latina, que remete a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade, e

que  se  bem  empregado  facilita  o  sucesso  almejado,  tanto  pela  instituição,  quanto  pelo  seu

colaborador. 

      PIRES et al. (2005), na obra “Gestão por Competências em Organizações de Governo,

elucidam que o uso de sistemas informatizados pode agilizar bastante o processo e, dependendo

do  número  de  servidores  envolvidos,  mostra-se  de  extrema  importância  para  a  obtenção  de

resultado.” 

      Na supracitada obra, foi elencada técnicas de avaliação relacionadas ao conjunto de

procedimentos  envolvidos  na  coleta  de  informações  sobre  as  competências  profissionais  dos

servidores. Os instrumentos de avaliação são os meios utilizados para acessar essas informações.

(PIRES et al., 2005)

       Diversas organizações têm implantado sistemas informatizados tipo banco de talentos,

como é o caso do Exército Brasileiro, para alimentação, armazenamento e recuperação de dados

sobre  seus  colaboradores.  Inicialmente,  a  instituição  passa  a  conhecer  melhor  o  perfil  dos

servidores  e  suas  respectivas  trajetórias  profissionais.  A  seguir,  é  possível  a  análise  das
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competências disponíveis, bem como dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes que a

organização deseja adquirir ou que são necessários para a atuação, no presente ou no futuro, em

cada carreira ou setor. (PIRES et al., 2005).

         Normalmente, o banco de talentos é um cadastro de servidores com dados sobre formação,

especialização,  atividades  acadêmicas,  experiência  profissional,  realizações,  atividades  de

entretenimento, artísticas e esportivas, entre outras, armazenadas em um sistema informatizado

que permite a realização de consultas e pesquisas refinadas. A proposta é disponibilizar para a

organização  dados  que  auxiliem na  identificação  do  perfil  geral  dos  funcionários,  incluindo

informações curriculares, indicações comportamentais – como, por exemplo, as provenientes da

autoavaliação de habilidades e atitudes – e dados sobre atividades realizadas de modo voluntário

pelos servidores. (PIRES et al., 2005)

      No próximo tópico são apresentados os marcos regulatórios para a implementação da gestão

por competências na administração pública, na qual se enquadra o Exército Brasileiro.

2.1 MARCOS REGULATÓRIOS

      É importante conhecer as diretrizes ou orientações gerais que norteiam a gestão de pessoas

por competências, neste meandro, os órgãos externos e internos ao Exército Brasileiro, orientam

de alguma forma, a trajetória a ser percorrida na busca pela excelência, da gestão de pessoas, no

âmbito da Força.

      Neste contexto, destacam-se as seguintes diretrizes/orientações: o Livro Branco da Defesa

Nacional da Presidência da República, o Guia da Gestão da Capacitação por Competências do

Ministério do Planejamento, a  Diretriz de Pessoal do Exército Brasileiro 2016-2022 (EB20D-

01.028), o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50) e os Planos

de movimentações, a cargo da Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações.

2.1.1 Livro Branco da Defesa Nacional

        O Livro Branco da Defesa Nacional é originário da Lei Complementar 97/1999, modificada

pela  Lei  Complementar  136/2010,  a  qual  estabeleceu,  em  seu  Artigo  9º,  parágrafo  3º,  a

obrigatoriedade do Poder Executivo em apresentar ao Congresso Nacional, na primeira metade da

sessão legislativa ordinária do ano de 2012, a primeira versão do referido Livro, e que o mesmo
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deveria  somar-se  à  Estratégia  Nacional  de  Defesa  e  à  Política  Nacional  de  Defesa  como

documento esclarecedor sobre as atividades de defesa do Brasil. 

       No glossário do Livro Branco da Defesa Nacional, a gestão de pessoas por competência é

definida como:

“Gestão de pessoas por competências - Capacitação orientada para o desenvolvimento
do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das
funções  dos  servidores,  visando  ao  cumprimento  dos  objetivos  da  instituição.”
(BRASIL, 2012, p. 259)

         O referido Livro nos traz a concepção estratégica de pessoal e elenca a gestão de pessoas,

por competências, como chave para o devido processo de transformação da Defesa. Além disto,

aponta que a concepção estratégica de pessoal “influirá na educação, na composição dos quadros

de cargos e funções e no planejamento adequado de capacitações necessárias às competências

requeridas pelas organizações militares.” (BRASIL, 2012, p. 255).

        

      

2.1.2 Guia da gestão da capacitação por competências

         O Ministério do Planejamento disponibiliza através da internet, o Guia da Gestão da

Capacitação por Competências, que está alinhado com a Política Nacional de Desenvolvimento

de Pessoal (PNDP), instituída em 2006 pelo Decreto 5.707, que veio corroborar com a visão da

relevância da dimensão do desenvolvimento profissional, como um componente da qualidade na

prestação  do  serviço  público.  O  guia  destaca,  dentre  as  suas  finalidades:  “a  melhoria  da

eficiência,  da  eficácia  e  da  qualidade  dos  serviços  públicos  prestados  à  sociedade,  além do

desenvolvimento permanente do servidor público.” (BRASIL, 2017, p. 8).  

         Cabe destacar que a PNDP tem como premissa básica, a adequação entre competências

requeridas dos servidores àquelas necessárias ao alcance dos objetivos e resultados pretendidos

pelas instituições, e estabelece o modelo de gestão por competências como instrumento para a

gestão da capacitação.

          Retornando ao conteúdo do guia, ele destaca que na gestão por competências, “o conceito

de competências é comumente utilizado para se referir a uma capacidade que é exigida de alguém

para realizar determinada atividade ou tarefa.” (BRASIL, 2017, p. 11).
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2.1.3 Diretriz de Pessoal do Exército Brasileiro 2016-2022 (EB20D-01.028)

        A Diretriz de Pessoal do Exército Brasileiro estabelece as orientações necessárias para

implementar  ações  na  área  de  pessoal  no  âmbito  do  processo  de  transformação do Exército

Brasileiro,  e  elenca  as  principais  atribuições  e  responsabilidades  dos  diferentes  órgãos  que

propiciarão efetividade à presente Diretriz.

           De acordo com Brasil (2015, p. 2), “o Processo de Transformação em curso, no Exército

Brasileiro 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 à Instituição a atingir suas metas e a cumprir suas missões”.

 Ainda, 

“A Gestão de Pessoas por Competências será entendida como um conjunto integrado de
processos  e  de  atividades  dos  gestores  da  Área  de  Pessoal,  que  visa  aumentar  a
efetividade da organização por meio do desenvolvimento de talentos e alinhamento das
competências  individuais  e  profissionais  de  seus  integrantes  com  as  capacidades
necessárias à organização. A Gestão por Competências estabelecerá o escopo das ações a
serem implantadas  para  propiciar  o  desenvolvimento  profissional  dos  integrantes  do
Exército. Para tanto, buscará o alinhamento das competências necessárias ao Profissional
Militar com as reais necessidades operacionais e organizacionais da Força, formuladas a
partir do Planejamento Estratégico do Exército. Para esse fim, a utilização de um eficaz
Sistema de Avaliação do Desempenho Profissional atuará como importante instrumento
para  aperfeiçoar  a  Gestão  de  Pessoal.  A identificação  de  talentos  ocorrerá  de  forma
permanente, a partir das Escolas de Formação, a fim de permitir que, desde os primeiros
anos de sua vida profissional,  o  militar  seja  incentivado e estimulado a desenvolver
importantes competências que permitirão à Força direcioná-lo para Áreas Funcionais de
interesse do Exército e do próprio militar.” (BRASIL, 2015, p. 4).

        Neste contexto, vislumbra-se ser fundamental a importância de uma estruturação de um

banco de talentos.  Já que um eficaz sistema de gestão de talentos, gerido pelo Departamento-

Geral do Pessoal (DGP) permitirá o gerenciamento do cadastro de habilitações e de talentos do

pessoal militar da ativa e da reserva, visando à melhor alocação dos recursos humanos.

        O aperfeiçoamento da capacitação para a ocupação de cargos deve receber especial atenção

dos gestores da Área de Pessoal, em todos os níveis, tendo em vista a melhoria da efetividade na

Instituição como um todo. (BRASIL, 2015, p. 4).

        Os critérios para a movimentação e para a ocupação de cargos pelos militares, serão regidos

pela necessidade de aproveitamento das competências e dos talentos dos profissionais, evitando-
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se o desperdício de conhecimentos e habilidades, ou seja, alocando as pessoas certas nos lugares

certos. (BRASIL, 2015, p. 5).  

        Será abordado, no próximo tópico, o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças

do Exército, que é, no âmbito do Exército Brasileiro, a legislação que determina como devem ser

executadas as movimentações dos militares de carreira, o que incluem os oficiais e as praças. 

2.1.4   Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50)

           O R-50 aponta que o militar está sujeito, em decorrência dos deveres e das obrigações da

atividade militar, a servir em qualquer parte do país ou no exterior e prever que, poderão ser aten-

didos  interesses  individuais,  quando  for  possível  conciliá-los  com as  exigências  do  serviço.

(BRASIL, 1996).

            De acordo com o Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996, que aprova o Regulamento

de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50)  nº 2.040, estabelece, dentre outros

aspectos, que:

Os princípios e normas gerais para a movimentação de oficiais e praças da ativa do
Exército, considerando:
I - o caráter permanente e nacional do Exército;
II - o aprimoramento constante da eficiência da Instituição;
III - a prioridade na formação e aperfeiçoamento dos Quadros;
IV - a operacionalidade da Força Terrestre em termos de pronto emprego;
V - a predominância do interesse do serviço sobre o individual;
VI - a continuidade no desempenho das funções, a par da necessária renovação;
VII - a movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira militar
e, também, como direito nos casos especificados na legislação pertinente;
VIII - a disciplina;
IX - o interesse do militar, quando pertinente; e
X -  a  racionalização  dos recursos  destinados  à  movimentação  de  pessoal  (BRASIL.
1996. p. 02)

           Por fim, no próximo tópico será abordada a concepção geral dos planos de movimenta-

ções, disponibilizados pela DCEM aos militares usuários.

2.1.5  Planos  de  movimentações  a  cargo  da  Diretoria  de  Controle  de  Efetivos  e

Movimentações

Um  plano  de  movimentação  é  a  normatização  na  qual  a  DCEM,  como  o  Órgão

Movimentador do Exército Brasileiro, estabelece os critérios e as condições, dentro da legalidade
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e publicidade, aos militares de carreira, que almejam serem transferidos para outras cidades do

território brasileiro, nas quais possuam organizações militares da Força.

Os  planos  de  movimentações,  coordenados  pela  DCEM,  tem  amparo  nas  Instruções

Reguladoras para Aplicação das Instruções Gerais 10-02 - Movimentação de Oficiais e Praças do

Exército (EB 30-IR-40.001).

Nas  referidas  Instruções  Reguladoras,  a  movimentação  por  necessidade  do  serviço,

decorrente de classificação, transferência, nomeação, designação ou modificação em Quadro de

Cargos Previstos (QCP), também relacionada à necessidade de abertura de claro na OM, recairá,

prioritariamente, no militar voluntário, que tenha atingido o tempo mínimo de sede, ou no militar

com maior tempo de serviço na sede,  nesta  ordem, observados os requisitos  de habilitação

militar  para  o  exercício  do  cargo,  o  desempenho  profissional e  o  interesse  do  serviço.

(BRASIL, 2012, p. 4, grifo nosso). 

As  inscrições  nos  planos  de  movimentação são  realizadas,  anualmente,  e  diretamente

pelos  militares  ou  pelas  organizações  militares,  conforme o  plano considerado,  por  meio  de

aplicativo de informática disponibilizado anualmente pelo O Mov.

A DCEM  tem utilizado  o  Sistema  Único  de  Controle  de  Efetivos  e  Movimentações

(SUCEMNet), aplicativo desenvolvido pela referida Diretoria no ano de 2010, que proporcionou

as funções de controlar e movimentar o pessoal do EB, e vem sendo amplamente utilizado para

processar as inscrições e as informações dos militares, nos diversos planos de movimentações.

Por meio do SUCEMNet, os militares de carreira da ativa do Exército e as Organizações

Militares podem ter acesso aos recursos de inscrição e acompanhamento de processos, dentre

outras ferramentas, conforme disponibilizadas em cada Plano de Movimentação.

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

         Diante do objetivo deste estudo, a pergunta que norteou a realização da pesquisa foi: Quais

são  as  ferramentas  implementadas pela Diretoria  de  Controle  de  Efetivos  e  Movimentações

(DCEM),  para  auxílio  à  implementação  da  gestão  de  pessoas  por  competências  no  Exército

Brasileiro  e  como elas  são  utilizadas?  Para  tanto,  optou-se  pela  realização de  uma pesquisa

qualitativa, exploratório-descritiva e baseada em uma pesquisa documental.

         Está é uma pesquisa qualitativa, pois  não procura enumerar ou mensurar os eventos

estudados. O objetivo deste estudo é explicitar como a gestão de pessoas por competência está
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sendo implementado pelo Exército Brasileiro. Neste  sentido, Perovano (2016, p. 290) destaca

que,  “a  análise  qualitativa  implica  na  interpretação  de  dados  até  chegar  a  conceitos  claros,

compreensíveis e confiáveis, que ao fim seja possível atribuir sentido aos dados analisados”.

        Além disto, esta é uma pesquisa exploratória, uma vez que proporciona maior familiaridade

com  o  problema.  Também é  descritiva,  pois  busca  descrever  as  ferramentas  utilizadas  pela

DCEM  na  movimentação  de  saídas  a  partir  dos  fundamentos  da  gestão  de  pessoas  por

competência.  De acordo com Perovano (2016, p. 153), a pesquisa exploratória é “quando ainda

não foi explorado ou seus conceitos foram insuficientemente ou pouco desenvolvidos”.

Por  fim  é  uma  pesquisa  documental,  uma  vez  que  está  baseada  na  consulta  aos

documentos e dados utilizados pela Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM),

para a operacionalização das movimentações dos militares. Perovano (2016, p. 187) aponta que a

pesquisa  documental,  “consiste  no  desenho  qualitativo,  uma  vez  que  se  utiliza  de  artefatos

documentais considerados passados ou históricos”.

 Além  disto,  buscou-se  no  banco  de  dados  SUCEMNet,  verificar  a  quantidade  de

movimentações de saída de militares, das cidades situadas em localidades especiais categoria A,

no período de junho de 2017 até setembro de 2017, realizadas com o auxílio das ferramentas

identificadas. 

Posto isto, a seguir são apresentados e discutidos os resultados do estudo.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao  realizar  o  levantamento  junto  aos  documentos  utilizados  pela  DCEM  em  seus

processos  de  movimentações  de  pessoal,  foi  possível  identificar  duas  ferramentas  que

possibilitavam o alinhamento das competências necessárias ao Profissional Militar com as reais

necessidades operacionais e organizacionais da Força e, portanto, buscavam a implementação da

gestão de pessoas por competências no Exército Brasileiro.  São elas:  a Ficha Diagnóstica de

Pessoal e o Contrato de Objetivos de Pessoal. 

Contudo, antes de apresentar estas duas ferramentas, faz-se necessário conhecer um pouco

mais sobre a DCEM.



10

4.1 A DIRETORIA DE CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTAÇÕES (DCEM)

A Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM) como um órgão técnico-

normativo,  do  Departamento-Geral  do  Pessoal  (DGP)  do  Exército  Brasileiro,  que compete

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. (BRASIL, p. 19

– grifo do autor). 

A DCEM, coerente com o seu Plano de Gestão, por meio do seu 8º Objetivo Estratégico

de Pessoal (OEP 08), determinou a necessidade em instituir a gestão por competências, como

promoção  da  gestão  dos  recursos  humanos  por  intermédio  de  competências.  Neste  sentido,

buscou-se o alinhamento estratégico da missão da organização, com a perspectiva de crescimento

e aprendizagem imposto pelo escalão superior, no caso o DGP (BRASIL, 2017, p. 12)

            Portanto a DCEM, dentro deste contexto, tem buscado aplicar os conceitos de gestão por

competências, nos diversos processos sob sua responsabilidade, sobre tudo nas movimentações

do pessoal.

Posto isto, a seguir apresenta-se a Ficha Diagnóstica de Pessoal e o Contrato de objetivos

de Pessoal.

4.2 A FICHA DIAGNÓSTICA DE PESSOAL

      

A Ficha Diagnóstica de Pessoal (Figura 02) foi apresentada aos militares, no SUCEMNet,

por ocasião da inscrição nos planos, no ano de 2017, e fez parte do progresso na implementação

da gestão por competências, no âmbito do Exército Brasileiro, possibilitando conhecer e aplicar

adequadamente  os  talentos  e  as  habilidades  de  seu  pessoal,  e  consequentemente  o  aumentar

efetividade operacional e administrativa da Força.

A finalidade da Ficha Diagnóstica de Pessoal, disponibilizada aos militares usuários do

Sistema Único de Movimentações (SUCEMNet), teve o propósito de levantar e identificar os

talentos dos militares, e após os mesmos responderem uma série de quesitos, as respostas foram
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analisadas  pela  DCEM,  buscando  identificar  qual  seria  a  organização  militar  ideal  para

movimentar  determinado  militar,  sendo  portanto,  uma  ferramenta  auxiliar  de  gestão  por

competências,  na  busca  pela  efetividade  no  processo  decisório,  de  alocação de  militares  nas

diversas organizações militares do Exército Brasileiro.  

           A Ficha Diagnóstica de Pessoal foi apresentada aos militares, no ano de 2017, conforme os

quesitos  abaixo,  de  maneira  que  o  Órgão  Movimentador  pudesse  obter  o  maior  número  de

informações  a  respeito  do  perfil  do  usuário,  de  modo  a  remaneja-lo  com eficiência,  para  a

próxima organização militar.

Figura 01 – Ficha Diagnóstica de Pessoal

   Fonte: https://sucemnet.dgp.eb.mil.br/
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   Fonte: https://sucemnet.dgp.eb.mil.br/

Como pode ser observado, a supracitada Ficha possibilitou a identificação dos talentos e

expertises dos militares por área de atuação, além de permitir a DCEM maiores informação sobre

os recursos humanos que gerencia por ocasião das movimentações anuais.

Por fim, cabe destacar que a ficha diagnóstica proporcionou a DCEM a obtenção de dados

(talentos e  “expertises”) sobre os militares inscritos nos planos de movimentações,  para uma

correta seleção de pessoal, com a finalidade de ocuparem cargos e funções adequadas nas OM. 

4.3   CONTRATO DE OBJETIVOS DE PESSOAL (CO PES)

          O  CO  Pes  foi  concebido  pela  DCEM  em  2017,  para  proporcionar  uma  gestão

compartilhada entre o órgão movimentador e as organizações militares (OM), o que permitiu
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conhecer  a  carência  das  unidades  militares  em  relação  a  militares  com  talentos  específicos

(BRASIL, 2017).

           No contrato, as OM solicitaram à DCEM a possibilidade de receber em seus quadros,

militares  com  competências  específicas,  para  sanar  uma  demanda  em  determinada  área

profissional. Na Figura 02, o fluxo de atividades deste processo pode ser visualizado.

Figura 02 – Fluxograma do CO Pes

Fonte:  BRASIL, 2017, p. 10

            Como pode ser observado no fluxograma acima, a DCEM realizou Visitas de Orientação

Técnica (VOT) em diversas organizações militares (OM), a fim de divulgar os benefícios do CO

Pes, de modo que ao final do processo, após as OM manifestarem suas carências de pessoal, o

Órgão Movimentador tivesse um panorama de necessidades de talentos no âmbito do Exército

Brasileiro,  que  futuramente,  seria  satisfeito  pela  movimentação  e  alocação  de  militares,  que

preencheram a Ficha Diagnóstica de Pessoal manifestando seus talentos, por ocasião da inscrição

nos planos de movimentações. 

4.4 A UTILIZAÇÃO CONJUNTA DA FERRAMENTAS IDENTIFICADAS PELA DCEM
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  Com a implementação do CO Pes e das Fichas Diagnósticas de Pessoal, a DCEM passou

a identificar a disponibilidade de pessoal para completar os cargos baseado nas habilitações e nas

competências específicas requeridas pelas OM.  

Neste sentido, foi possível perceber que a ficha diagnóstica na área de pessoal foi utilizada

para otimizar a gestão por competências dos recursos humanos, de modo a aproveitar os talentos,

ou seja as “expertises” das pessoas que integram a Força Terrestre, uma vez que possibilitou a

alocação dos militares em concordância com as necessidades das OM apontadas nos CO Pes.

Para  fins  de  exemplificação  de  como ocorre  a  utilização conjunta  das  ferramentas,  a

DCEM disponibilizou o Plano N° 02-DCEM/2017 — movimentação de saída das organizações

militares localizadas em guarnições comuns / localidades especiais categoria A, para movimentar

militares, de acordo com as necessidades da instituição e, quando possível, com o interesse do

militar (incisos V e IX, do art. 10, do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do

Exército). (BRASIL, 2017, p. 1).

No supracitado Plano, a DCEM franquiou aos militares, a oportunidade de preenchimento

da ficha diagnóstica na área de pessoal, de modo que a Diretoria obtivesse um panorama dos

sucinto dos talentos dos militares inscritos,  e consequentemente,  pudesse alocá-los,  de forma

mais efetiva, nas organizações militares apropriadas, por ocasião de sua eventual movimentação.

            A DCEM no ano de 2017, de posse das informações preenchidas pelos militares na Ficha

Diagnóstica  de  Pessoal,  por  ocasião  das  inscrições  dos  Planos  de  Movimentações

disponibilizados no SUCEMNet, e conhecedora das necessidades específicas de pessoal da OM,

reveladas pelos Contratos de Objetivos de Pessoal (CO Pes), teve condições favoráveis e efetivas,

para melhor alocação dos militares que solicitaram movimentação.

 Para confirmar o exposto neste exemplo, os dados extraídos do SUCEMNet, revelarem

que, do total de movimentações de militares do plano de saída de localidade “A”, uma expressiva

parcela foi oriunda da conjunção das necessidades de pessoal solicitadas pelas OM, requeridas

por  meio  do  CO  Pes,  e  a  aplicação  das  competências  dos  militares,  descritas  nas  Fichas

Diagnósticas de Pessoal, disponibilizadas no plano de movimentação (Figura 03).
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Figura 03 – Resultado da aplicação da Ficha Diagnóstica de Pessoal

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do SUCEMNet  

Diante do apresentado, foi possível depreender que a utilização, pela DCEM, da Ficha

Diagnóstica de Pessoal e do CO Pes, como ferramentas da gestão de pessoas por competências,

possibilitou o seguinte:

a. Iniciar o emprego de uma metodologia de gestão de pessoas, com foco na gestão por

competências;

b.  Conhecer  melhor  as  “expertises”  dos  militares  de  carreira  integrantes  do  Exército

Brasileiro e aloca-los com eficácia;

c.  Desenvolver  sistemas  de  tecnologia  da  informação,  que  permitisse  sincronizar  as

informações fornecidas pelos usuários do SUCEMNet (Ficha Diagnóstica de Pessoal), com as

demandas necessárias das Organizações Militares da Força (CO Pes); e

d. Possibilitar à Direção do Órgão Movimentador do Exército Brasileiro, por meio das

informações contidas nas fichas diagnósticas dos militares inscritos nos planos de movimentação,

uma ferramenta de tomada de decisão, viável, conveniente e oportuna.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

             É oportuno relembrar a intenção deste estudo de analisar as ferramentas utilizadas, pela

DCEM, para a implementação da gestão de pessoas por competências e de elucidar, por meio de

um exemplo prático da utilização das mesmas. Neste sentido, foi possível perceber que a DCEM

vem trabalhando  no  sentido  de  implementar  a  gestão  de  pessoas  por  competências  e  que  a
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utilização  da  Ficha  Diagnóstica  de  Pessoal  e  do  CO  Pes  tem  possibilitado  o  início  do

cumprimento das determinações dos órgãos superiores de dentro e fora da Força Terrestre.

Além disto, ressalta-se que embora sejam ferramentas implementadas recentemente, as

mesmas já estão com ampla utilização nos processos de movimentação, conforme observado no

levantamento realizado no SUCEMNet e apresentado na Figura 03, cumprindo as determinações

superiores de toda a ordem para a implementação sistemática da gestão por competências nas

movimentações de militares do EB.

No  entanto,  como  qualquer  processo,  as  ferramentas  devem  ser  constantemente

remodeladas, de modo a se adaptarem as constantes demandas de recursos humanos, cada vez

mais especializados, que as organizações militares que compõem o Exército Brasileiro carecem,

para que haja a sinergia ideal,  na consecução dos objetivos estratégicos propostos pela Força

Terrestre necessita.  

 Este trabalho requer um maior aprofundamento no campo da gestão por competências,

sobretudo,  na implantação, ora em curso,  do mapeamento das competências dos militares do

Exército, de modo a compatibilizar os cargos ora existentes e previstos nas legislações castrense,

com as demandas modernas em que a Força Terrestre, como uma instituição pública está inserida.

Portanto,  outrora,  novos  trabalhos  poderão  ser  realizados  no  intuito,  por  exemplo,  em

dimensionar os resultados obtidos pelo Exército Brasileiro com a utilização do mapeamento de

competências.

TÍTULO 

THE TOOLS OF AID TO THE MANAGEMENT OF PEOPLE BY COMPETENCES
IMPLEMENTED BY THE DIRECTORATE OF CONTROL OF EFFECTS AND

MOVEMENTS, OF THE BRAZILIAN ARMY

RESUMO 
 
    

         This work deals with the efforts made by the Effective and Movement Control Board
(DCEM), in the adoption of competency management in the Brazilian Army. Such an approach is
relevant due to the fact that the management of people by competencies make it  possible to
increase the effectiveness of organizations by means of aligning the personal and professional
competences of their members with the capacities required by the organizations and for being one
of the presuppositions of the current strategic management of people from the Brazilian Army.
Therefore,  the  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  tools  implemented  by  DCEM in  the
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development of people management by competencies in the Brazilian Army. In addition, it will
be sought to elucidate,  through a case study, how these tools are used. This purpose will  be
achieved through a qualitative, exploratory research based on documentary research. The study
showed  that  DCEM  is  implementing  two  important  tools  for  people  management  by
competencies in the movement of human resources among Army Military Organizations.

Keywords: Management by Competencies. Human Resources. Effectiveness 
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