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RESUMO

Este trabalho trata de uma análise do Sistema de Gestão de Desempenho (SGD) e seu
emprego como ferramenta no processo decisório para a designação de militares para a ocupação
de cargos  e/ou  funções no 47° Batalhão de Infantaria  (BI).  Tal  abordagem se  justifica  pela
relevância  do  assunto  avaliação  de  pessoal  no  Exército  Brasileiro  (EB),  que  influencia
diretamente na carreira do militar do EB. Este trabalho tem como objetivo analisar o SGD e o
Quadro de Cargos Previstos (QCP) do 47° BI e estabelecer uma relação entre o processo de
avaliação e a ocupação dos cargos e/ou funções buscando colocar o militar para desempenhar
uma função na qual ele possa trabalhar com melhor desempenho e qualidade, por consequência
melhorar  o desempenho da OM. Na atual diretriz  do Comandante do Exército  (2017-2018),
priorizar o militar e sua família encontra-se em destaque, assim como o estudo para a redução do
efetivo de militares de carreira. Desta maneira, o assunto se torna relevante, pois com o efetivo
de militares de carreira reduzido, cresce a necessidade de um melhor desempenho profissional
por  parte  de  cada  militar.  A adequada  colocação  do  militar  no  cargo  e/ou  função  se  torna
imperiosa para o desempenho da OM. O propósito da pesquisa foi atingido a partir de uma
revisão bibliográfica e um estudo de caso no qual foram analisados o SGD propriamente dito e o
47º BI em sua estrutura organizacional com seus cargos, funções, postos e graduações. A análise
comprovou a importância do SGD como ferramenta de avaliação de pessoal, a existência de
relação entre as competências avaliadas e as habilitações exigidas para o desempenho de cargos
e funções no 47° BI. A principal conclusão foi a inexistência de uma ferramenta no SGD que
apóie o processo de designação de cargos e funções pelo Comandante do 47° BI.
Palavras-chave: Competência. Cargo. Função. Gestão de Desempenho. Exército Brasileiro.
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O Sistema de Gestão de Desempenho está em vigor no Exército Brasileiro desde o ano

de 2014, durante este período passou por diversas atualizações até chegar a sua atual versão.

Este sistema está intimamente ligado ao Sistema da Avaliação de Pessoal do EB, assim sua

análise impacta diretamente na Gestão de Pessoal. 

O 47° BI é uma unidade do EB situada na cidade de Coxim-MS, tendo como principal

característica ser a OM Força de Ação Rápida do Comando Militar do Oeste, capaz de atuar em

qualquer unidade da federação com prioridade para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso

do Sul, atuando assim na manutenção da integridade da fronteira oeste do Brasil.  

Este trabalho analisa o SGD e seu emprego no processo decisório para a ocupação de

cargos  e /ou funções  no 47° BI,  a  designação de militares  de mesmo posto/graduação para

desempenharem diferentes funções previstas no Quadro de Cargos Previstos (QCP) no batalhão

visa realizar o emprego judicioso dos militares. Uma hipótese é que o Comandante do 47° BI,

responsável pela designação dos militares para a ocupação dos cargos/funções previstas no QCP,

utilize o SGD como ferramenta de apoio para a tomada desta decisão.

Tal abordagem se faz necessária tendo em vista a melhoria do desempenho pessoal de

cada  militar,  buscando  adequar  o  militar  ao  desempenho  da  função  e  por  conseqüência  a

melhoria do desempenho do 47° BI. Além de atender à diretriz do Comandante do Exército que

destaca a importância de priorizar o militar e sua família, e a redução do efetivo de militares de

carreira.  

É importante ressaltar também a contribuição deste trabalho para o Comandante do 47°

BI, e de maneira  análoga aos comandantes  de outras OM, no desempenho do seu cargo em

relação à Gestão de Pessoal, garantindo o melhor desempenho individual de cada militar e um

ambiente de trabalho harmonioso e pró-ativo.

O objetivo deste estudo é analisar o SGD e o QCP do 47° BI, e ainda estudar a relação

entre as competências avaliadas no SGD e as especificidades de cargos e/ou funções do 47° BI

buscando uma integração entre os objetos analisados.

Este propósito será conseguido a partir de um estudo de caso e da revisão bibliográfica de

obras  e  documentos  relativos  à  gestão  de  pessoal  voltado  especificamente  para  o  tema  em

questão.

2 O SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO
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O Sistema de Gestão de Desempenho (SGD) é uma ferramenta de avaliação de pessoal

utilizada pelo Exército Brasileiro (EB) com a finalidade de dar subsídios para a realização dos

processos decisórios relacionados à gestão de pessoas. É um sistema interativo que estabelece

competências que serão avaliadas e formarão um perfil profissional do militar avaliado.  

Este sistema foi implementado no Exército Brasileiro no ano de 2014, sendo composto

também pela Valorização do Mérito e pelo Acompanhamento Continuado de Desempenho do

Militar, os quais não serão abordados nesta pesquisa.

Segundo previsto na Portaria nº 1494, de 11 de dezembro de 2014 do Comandante do

Exército os objetivos do SGD são os seguintes:

(...)I - dar subsídios para melhorar o desempenho dos militares;
     II - fornecer à Instituição informações sobre o desempenho de seus integrantes;
     III - possibilitar o planejamento e a execução de ações para a correção de desempenhos
insatisfatórios;
     IV - permitir o constante autoaperfeiçoamento dos militares;
      V - subsidiar os processos decisórios que utilizem os resultados da avaliação; e
      VI - facilitar o exercício da liderança pelos comandantes em todos os níveis (EB10-IG-
02.007. Brasília: EGGCF, 2015, p. 2.)

 

A Gestão  Estratégica  de  Pessoas  influencia  diretamente  no  desempenho  de  qualquer

organização pública ou privada, no EB não é diferente, sendo a dimensão humana cada vez

mais valorizada em todos os níveis.

Conforme prevê o Comandante do Exército "O militar e sua família constituem os bens

mais  preciosos  do  Exército.  A valorização  da  carreira  militar  e  a  educação  continuada  dos

recursos humanos deverão ser incrementadas e otimizadas" (VILLAS BOAS, 2017, p. 6). A

gestão de recursos humanos envolve diretamente todos os níveis  hierárquicos  dentro do EB

desde  o  Comandante  do  Exército  até  o  Comandante  da  menor  fração  de  uma  organização

militar.

A Gestão Estratégica  de Pessoas,  segundo ENAP (2015),  tem como base a  Educação,

Qualidade  e  Comunicação  que  aliadas  ao  Compromisso,  Comprometimento  e  Motivação

formando assim o  planejamento  da  gestão  de  pessoas  buscando desenvolver  esses  atributos

individuais e coletivos.

Figura 01 – Relação entre Motivação, Qualidade e Educação.
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Fonte: ENAP, 2015, p. 13

A avaliação  do militar  é  realizada  por  dois  tipos  de  processo,  um formativo  e  outro

somativo.  O  formativo  visa  dar  conhecimento  ao  militar  avaliado  de  seu  desempenho

profissional com a finalidade de possível correção de atitudes. A avaliação somativa tem por

finalidade servir de base para os processos seletivos do EB.

Quanto  ao  ambiente,  as  avaliações  poder  ser  internas,  no  âmbito  das  Organizações

Militares  (OM)  a  qual  pertence  o  militar,  ou  externas,  quando  realizadas  por  militar

hierarquicamente  superior  ao  avaliado  que  não  serve  na  sua  OM.  Neste  trabalho  serão

consideradas  apenas  as  avaliações  internas  tendo  em  vista  a  finalidade  de  se  estabelecer

critérios para a ocupação de cargos e ou funções em um Batalhão de Infantaria.

Quanto ao tipo hierárquico as avaliações são verticais, realizadas por superior hierárquico

ou de maior antiguidade, ou laterais, realizadas por militares de mesmos postos e graduações

independente de antiguidade.

O ciclo  de  avaliação  é  anual,  sendo  a  formativa  realizada  no  primeiro  semestre  e  a

somativa englobando todo o período de avaliação.

Dentro de uma Organização Militar alguns militares desempenham funções chaves para o

SGD. 

Quatro  importantes  atores  compõem o  cenário  do  Sistema  de  Gestão  do  Desempenho:  o
Comandante da Organização Militar/Homologador – responsável pelo processo de avaliação
propriamente  dito;  o  Gestor  de  Avaliação  da  Organização  Militar  –  responsável  pelo
gerenciamento  da  avaliação;  o  Avaliador  –  a  mola  propulsora  do  sistema,  que  auxilia  o
avaliado a relacionar o seu desempenho às necessidades da organização; e, por fim, o Avaliado
– representa o alvo do sistema. (SILVA, 2015, p. 36)
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Figura 02 – Atores do Sistema de Gestão do Desempenho

Fonte: SILVA, 2015, p.36.

A base para a Gestão do Desempenho no EB é a avaliação dos militares por meio de

competências,  sendo estas  divididas  em básicas  e  específicas.  Desta  forma será abordada a

seguir a avaliação por competências descrita no Sistema de Gestão do Desempenho.

  

2.1 A AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

De acordo com o previsto na Portaria nº 189 - DGP, de 18 de setembro de 2015 o militar

será avaliado em competências básicas e específicas voltadas para o desempenho de acordo com

seu posto ou graduação.

Este tipo de avaliação de desempenho segue a tendência das organizações, públicas ou

privadas, na busca pela melhoria na qualidade da gestão de pessoas, segundo SILVA (2015),

"seu foco principal é a busca do alinhamento do planejamento estratégico da empresa com as

desejáveis competências que o trabalhador da organização deve possuir para que os objetivos

vislumbrados sejam alcançados".

Ainda neste sentido, segundo ENAP (2015):

As  Competências  Organizacionais  desdobram-se  em  Competências  Funcionais,
correspondentes  às  funções específicas  de cada área.  Essas,  por sua vez, desdobram-se em
Competências  Individuais que devem prover o conjunto de funções a serem realizadas por
determinada área.
Esse desdobramento indica uma estreita ligação entre as Competências Organizacionais e as
Individuais e a consequente necessidade de alinhamento dos indivíduos com a Missão a Visão
e os Valores da organização.(ENAP, 2015, p.12)

Figura 03 – Desdobramento das Competências
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Fonte: ENAP, 2015, p. 12.

As  competências  básicas  e  específicas  serão  apresentadas  buscando  destacar  sua

importância dentro do SGD para o processo de medição do desempenho.

2.1.1 As Competências Básicas 

As competências básicas descritas no SGD são aquelas que compõem o perfil profissional

básico  e  necessário  para  que  uma  pessoa  possa  exercer  a  profissão  militar,  são  elas:

camaradagem, dedicação, disciplina, iniciativa, integridade, resistência física, responsabilidade, e

técnico-profissional.

A avaliação  do militar  sob  a  ótica  dessas  competências  tem por  finalidade  verificar  o

mínimo necessário ao desempenho pessoal do militar  para ocupar qualquer função dentro de

qualquer Organização Militar (OM), seja ela com viés administrativo ou operacional, portanto

são independentes do posto, graduação, cargo ou função.

Segundo  Fleury  e  Fleury  (2000,  p.  21),  “Competência  é  um saber  agir  responsável  e

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”.

Desta forma, as competências básicas visam desenvolver no militar os atributos individuas

mínimos para a execução das atividades militares, estas competências devem ser comuns a todos

os militares.

No  processo  de  avaliação  todas  as  oito  competências  básicas  serão  obrigatoriamente

avaliadas, assim será evidenciado o perfil básico do militar.

No  tópico  seguinte  serão  descritas  as  competências  específicas  e  suas  principais

características. 
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2.1.2 As Competências Específicas

As competências específicas são aquelas estabelecidas de acordo com os cargos e/ou as

funções  que  poderão  vir  a  serem  desempenhadas  pelo  militar  nas  OM,  administrativas  ou

operacionais.

As seguintes competências compõem o conjunto de competências específicas previstas no

SGD:  autoaperfeiçoamento,  comunicação,  conhecimento  institucional,  coragem  moral,

criatividade,  cultura geral,  direção e controle,  discrição,  estabilidade emocional,  flexibilidade,

liderança, objetividade, persistência, postura e apresentação, produtividade, sociabilidade, tato, e

zelo. 

 Determinadas competências específicas serão atribuídas, de maneira obrigatória, de acordo

com  os  diferentes  postos  e  graduações  e  também  conforme  os  cargos  e  funções,  os

desdobramentos  destas  competências  estão  descritos  no  Anexo  A -  Desdobramento  das

competências  específicas  por  postos  e  graduações  e  no  Anexo  B -  Desdobramento  das

competências específicas por cargos e/ou funções.

No processo de avaliação as competências específicas de cada posto/graduação e para cada

cargo/função deverão obrigatoriamente ser avaliadas, estas serão apresentadas a seguir. Outras

competências específicas poderão ou não ser avaliadas, segundo os critérios do avaliador, este

processo será apresentado posteriormente.

No  próximo  tópico  o  processo  de  avaliação  no  SGD  será  apresentado  com  maior

profundidade a fim de subsidiar as conclusões deste trabalho.

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO SGD

O processo de avaliação no SGD busca ser o mais transparente possível além de produzir

sinergia entre avaliadores e avaliados, desta forma atingir os objetivos propostos de melhoria do

desempenho individual e por consequência o desenvolvimento da Organização Militar.

Segundo  SILVA (2015,  p.  37),  "O  Sistema  de  Gestão  do  Desempenho  aperfeiçoou  o

sistema de avaliação anteriormente adotado pelo Exército Brasileiro ao incorporar inovações

como o diagnóstico pessoal, entrevistas, avaliação lateral, feedback e distribuição forçada." 
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Figura 04 – O Processo de Avaliação

Fonte: Guia SGD - 4ª Edição, 2017, p. 04

O processo tem início com a designação de avaliadores e avaliados, cada militar pode ser

avaliado por outro militar, interno ou externo a OM. Cada militar será avaliado por no mínimo

um e no máximo três avaliadores.

Após as definições anteriormente descritas, o militar avaliado irá preencher o Diagnóstico

Pessoal (DP), que tem a finalidade de envolver o militar avaliado e provocar uma análise de sua

condição atual. 

Quadro 01 – Ficha de Diagnóstico Pessoal
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Fonte: Exército Brasileiro, 2015, p.51

Após esta etapa, o avaliador marcará a Entrevista Inicial (EI) e durante todo o processo

poderão ocorrer Entrevistas de Acompanhamento (EA), estas entrevistas visam situar o militar

avaliado sobre o andamento do processo de acompanhamento e avaliação.

As  competências  são  discriminadas  por  descritores  comportamentais,  estes  variam de

acordo com cada competência, conforme previsto no Art. 9° e 10° da Portaria nº 189 de 2015:

Art. 9º As Competências Básicas e seus descritores, para fins de avaliação, são:
I – Competência Camaradagem:
a) relaciona-se de forma cordial com as pessoas de diversos níveis hierárquicos e culturais, de
forma a manter o ambiente de trabalho agradável e produtivo;
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b)  aborda  as  dificuldades  individuais  e  coletivas  em  sua  equipe  de  forma  solidária  e
construtiva, procurando prioritariamente encontrar as soluções, valorizando o trabalho conjunto
na busca de resultados efetivos para a Instituição;
c)  manifesta seus posicionamentos de forma ética e construtiva,  mantendo o respeito pelos
companheiros, mesmo diante de divergências;
d) auxilia espontaneamente superiores, pares e subordinados diante de dificuldades de cunho
profissional ou pessoal;
e) trata com afeição os irmãos de arma e com bondade os subordinados; e 
f)  coopera  com o sucesso de sua equipe,  atribuindo prioridade  aos objetivos coletivos em
detrimento dos individuais.(...)

Os  critérios  de  avaliação  dentro  de  cada  competência,  básica  ou  específica,  serão

mensurados da seguinte maneira:

§ 3º No preenchimento das FA, as competências básicas e específicas deverão ser avaliadas por
meio de pautas discriminadas da seguinte maneira:
I  –  “6”:  o  militar  evidenciou  desempenho sempre  acima  do  esperado  na  competência,
considerando a sua experiência profissional e o contexto de trabalho/função. Caso o militar
tenha  evidenciado  desempenho  excepcional  na  competência,  destacando-se  dos  demais
avaliados,  de maneira que mereça  ser registrado em “Banco de Competências”  para futura
utilização pela administração de pessoal, o Avaliador poderá justificar a referida avaliação no
campo que aparecerá após escolher a pauta 6, com a opção para registrar ou não no banco de
competências;
II  –  “5”:  o  militar  evidenciou  desempenho frequentemente  acima  do  esperado  na
competência, considerando a sua experiência profissional e o contexto de trabalho/função;
III – “4”: o militar evidenciou desempenho algumas vezes acima do esperado na competência,
considerando a sua experiência profissional e o contexto de trabalho/função;
IV – “3”:  o militar  evidenciou desempenho  esperado na competência,  considerando a sua
experiência profissional e o contexto de trabalho/função; 
V – “2”: o militar evidenciou desempenho algumas vezes abaixo do esperado na competência,
considerando a sua experiência profissional e o contexto de trabalho/função; e
VI  –  “1”:  o  militar  evidenciou  desempenho  frequentemente  abaixo do  esperado  na
competência, considerando a sua experiência profissional e o contexto de trabalho/função. O
Avaliador deverá justificar a referida avaliação. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015, p. 22 e 23) 

Caso  o  militar  avaliado  esteja  realizando  suas  atividades  dentro  do  esperado  a  pauta

registrada deverá estar entre "3" e "5", apresentando um desempenho abaixo do esperado deverá

ser considerado "1" ou "2" e acima do esperado "6". A pauta "1" deverá ser sempre justificada

pelo avaliador.

Após realizar a avaliação de todas as competências básicas e das competências específicas

selecionadas  o avaliador  irá  realizar  a  avaliação  do Desempenho Global  (DG) do avaliado,

sendo as  seguintes  possibilidades,  alto  desempenho,  superior,  adequado ou oportunidade  de

melhoria. Esta avaliação deverá refletir a percepção geral do avaliador sobre o militar avaliado.

Figura 05 – Avaliação do Desempenho Global
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Fonte: Guia SGD - 4ª Edição - 2017, p. 46

Em  seguida  a  avaliação  será  encaminhada  para  o  homologador,  que  homologará  a

avaliação ou restituirá ao avaliador para a correção de possíveis distorções, encerrando assim o

processo.

A seguir, a participação do militar avaliado no processo da avaliação do Sistema de Gestão

de Desempenho será apresentada com a finalidade de demonstrar a integração do processo.

 

2.3 A PARTICIPAÇÃO DO MILITAR AVALIADO NO PROCESSO

O  militar  avaliado  participa  ativamente  do  processo  de  avaliação,  assim  a  relação

desenvolvida  entre  avaliador  e  avaliado  é  importante  para  que  os  objetivos  do  SGD sejam

plenamente atingidos, desta forma todos os militares de carreira do Exército Brasileiro, entre a

graduação de 3° Sargento e o Posto de Coronel, serão avaliados dentro do SGD.

Como avaliado, o militar dará início ao processo com o preenchimento do Diagnóstico

Pessoal (DP), conforme descrito no item anterior, este DP visa proporcionar ao avaliador um

conhecimento do perfil profissional do militar avaliado e ainda envolver o avaliado no processo,

conforme previsto no Art. 17 da Portaria nº 189 de 2015.

Art. 17. O Diagnóstico Pessoal (DP) é realizado por todos os militares avaliados anualmente.
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§ 1º  Será  preenchido  no início  do período de avaliação,  antes  da entrevista  inicial  com o
Avaliador responsável pela Avaliação Formativa Interna Vertical. 
§  2º  Possui  caráter  preparatório  à  avaliação  e  não  constitui  componente  vinculativo  da
avaliação a ser realizada.
§  3º  O  objetivo  principal  é  envolver  o  Avaliado  no  processo  de  avaliação  e  estimular  o
relacionamento com o superior  hierárquico,  permitindo a identificação de oportunidades de
desenvolvimento profissional.
§ 4º Cada militar deve analisar sua condição atual; atribuições ou atividades que desenvolve
em decorrência  do posto/graduação,  cargo  ou função que ocupa;  suas  responsabilidades;  o
relacionamento profissional com seus pares, superiores e subordinados.

 Durante o período de avaliação o militar avaliado será convocado pelo avaliador para a

realização de  uma entrevista  inicial,  seguida  de entrevistas  de  acompanhamento,  sendo esta

última de quantidade variável conforme com os critérios do avaliador.

O perfil do avaliado, no SGD, permite também ao militar consultar o resultado das suas

avaliações, "como fui avaliado" seja ela formativa ou somativa, porém na avaliação somativa o

militar avaliado poderá discordar do avaliador registrando suas observações no campo para isso

destinado. De acordo com o Guia SGD (2017, p. 37):

(...) Caso o Avaliado clique em registrar observações, deverá escrever nos campos previstos as
razões que o levaram a discordância da avaliação recebida em determinada competência.
Observação: o Avaliado deverá registrar as observações, se for o caso, em cada competência
na Ficha de Avaliação (FA), caso não concorde com a avaliação recebida. Quando terminar de
fazer  as  observações,  deverá  clicar  no  botão  “Salvar”  (Fig.  101)  para  que  o  registro  seja
enviado ao Homologador. Depois deverá clicar em “ciente” (Fig. 102) na ficha de avaliação
para que a mesma fique liberada para a homologação. (...)

Esta  ferramenta  permite  ao  homologador  acompanhar  o  trabalho  do  avaliador  e  do

avaliado, caso considere pertinentes as observações do avaliado, o homologador devolverá a

Ficha  de  Avaliação  (FA)  ao  avaliador  para  retificação  ou  ratificação  da  avaliação

proporcionando assim maior transparência ao processo.

Após a homologação da FA será gerado o Perfil de Desempenho do Avaliado, no qual

estão consolidadas todas as avaliações do militar.

Figura 06 – Print da tela do perfil do desempenho do avaliado
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Fonte: Sistema de Gestão do Desempenho 

No título  seguinte  será apresentado o 47° Batalhão de Infantaria,  Organização  Militar

Operacional do Exército Brasileiro sediada em Coxim-MS.      

3 O 47° BATALHÃO DE INFANTARIA

O  47°  Batalhão  de  Infantaria  foi  criado  em  1975,  passou  por  várias  subordinações,

atualmente é Força de Ação Rápida (FAR) do Comando Militar  do Oeste (CMO). Em 2016

recebeu a denominação histórica de "Batalhão Sertanista Domingos Gomes Beliago" fundador

do Arraial  de  Beliago,  atualmente  a  Coxim,  importante  entreposto  para  as  monções  que se

dirigiam para  a  fronteira  oeste  do Brasil.  Porém com o passar  dos  anos também se tornou

conhecido como o "Guerreiro Pantaneiro" fruto de sua operacionalidade e atuação marcante na

defesa da fronteira oeste do Brasil. Em relação aos cargos e/ou funções apresenta semelhanças

com outras Organizações Militares (OM) de Infantaria do Exército Brasileiro.
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Sua história remonta ao ano de 1975, tendo como núcleo formador a 3ª Companhia de

Fuzileiros do 42° Batalhão de Infantaria Motorizado que se estabeleceu na cidade de Coxim em

1° de  janeiro  de  1976.  Nos  anos  de  1995 e  2003 sofreu  importantes  modificações  em seu

organograma sendo acrescido nestes anos com mais uma Companhia de Fuzileiros chegando

assim a sua constituição atual com o total de três Companhias de Fuzileiros.

Quadro 02 – Organograma reduzido do 47º BI

Fonte: Exército Brasileiro, 2012, p.15

O 47° BI tem como Síntese de Missão de acordo com Planejamento Estratégico da OM:

 Ficar em condições de atuar como Força de Ação Rápida do Comando Militar do Oeste, a fim
de executar ações de defesa externa e contribuir para a defesa da Pátria, para a manutenção dos
Poderes Constituídos e por iniciativa de qualquer um desses atuar para a garantia da Lei e da
(47° Batalhão de Infantaria)

Como Força de Ação Rápida do Comando Militar do Oeste deve estar em condições de

atuar nos Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul colaborando assim na busca pela Visão

de Futuro do 47° BI que é "Ser reconhecido, no âmbito do Comando Militar do Oeste, como a

Unidade que possui o melhor desempenho estratégico-administrativo e a melhor capacitação

técnico-profissional."(47° Batalhão de Infantaria)

Participou em três  oportunidades  da Missão  das  Nações  Unidas  para  Estabilização  no

Haiti (MINUSTAH) nos anos de 2006, 2010 e 2013 demonstrando assim sua grande capacidade

operacional. No ano de 2014 atuou na segurança da Copa do Mundo FIFA na cidade de Cuiabá-

MT.

Apresenta atualmente o seguinte organograma detalhado conforme previsto no Boletim

Reservado Especial n°08 de 31 de agosto de 2012 que estabeleceu o atual Quadro de Cargos

Previstos (QCP)
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Quadro 03 – Organograma detalhado do 47º BI

 

 Fonte: Exército Brasileiro, 2012, p.15

A seguir o Quadro de Cargos Previstos será detalhado com a finalidade de apresentar os

diferentes cargos e funções que podem ser desempenhados pelos militares no 47° BI.

3.1 CARGOS E FUNÇÕES

A distribuição de cargos e funções segue o previsto no Quadro de Cargos Previstos (QCP),

este  documento  detalha  todos  os  cargos  e  funções  da  OM,  estabelecendo  as  qualificações

militares básicas e específicas para cada cargo. O quadro abaixo faz um comparativo entre o

efetivo previsto em QCP e o existente no 47° BI por postos e graduações. 

Quadro 04 – Postos e Graduações previstas e existentes
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Fonte: Autor - dados de agosto de 2017.

As funções dentro do 47° BI são estabelecidas de acordo com os postos e graduações,

baseado no QCP podendo conter ainda especialidades e habilitações específicas de acordo com

cada cargo. A figura abaixo é um extrato do QCP do 47° BI, p.1, na qual pode ser observada a

discriminação do cargo, quem ocupa, observações e referenciação.

Figura 07 – Extrato QCP 47º BI

Fonte: Exército Brasileiro, 2012, p. 01

De acordo com o previsto pelo Estado-Maior do Exército na Portaria nº 101 (2007, p. 3),

os códigos de referenciação dos cargos previstos no QCP são compostos da seguinte maneira:
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3. COMPOSIÇÃO DOS CÓDIGOS DE REFERENCIAÇÃO
A referenciação dos cargos militares será formada por um conjunto de 4 (quatro) grupos de
dígitos, na seguinte forma:
a. O Primeiro Grupo (2 dígitos numéricos) indica o Posto ou a Graduação do militar;
b. O Segundo Grupo (4 dígitos numéricos) indica a qualificação do militar, conforme a seguir:
1) Para Oficiais–Generais: Quadro e origem;
2) Para Oficiais: Arma, Quadro ou Serviço e Especialidade ou Categoria;
3) Para Subtenentes e Sargentos: Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos (QMS);
4) Para Cabos, Soldados e Taifeiros: Qualificação Militar Geral (QMG) e Qualificação Militar
Particular (QMP).
c.  O  Terceiro  Grupo  (3  dígitos  alfanuméricos)  indica  as  Habilitações  Obrigatórias  para  a
ocupação do cargo;
d. O Quarto Grupo (3 dígitos alfanuméricos) indica as Habilitações Desejáveis para a ocupação
do cargo.

Exemplificando,  na primeira  linha para o cargo de Comandante,  o posto é Coronel,  a

observação 2398 (indica que pode ser também Tenente Coronel), a referenciação 11 (posto de

Coronel),  8107 (Arma de Infantaria),  habilitações 080 (possuidor de curso de Altos Estudos

Militares de Qualquer Natureza) e 000 (sem exigência). Assim todos os cargos previstos no QCP

são descritos, podendo ainda ser acrescidos ou suprimidos, conforme a quarta coluna da figura

anterior.

Para  efeito  deste  estudo  foram  delimitados  os  cargos  ocupados  por  capitães  e  por

subtenentes com a finalidade de se aprofundar a designação do militar para a ocupação destes

cargos e ou funções.

Quadro 05 – Funções e referenciação

Fonte: Autor - dados de agosto de 2017.
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Assim, no 47° BI existem cargos previstos para nove capitães, sendo sete de infantaria

(8107) e dois de qualquer arma, quadro de material bélico ou serviço (8003), destes nove cargos,

dois devem possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (050). Em relação aos subtenentes,

são previstos três cargos de qualquer qualificação militar (5000), um de qualquer qualificação

militar, exceto saúde e singular (5002) e quatro cargos para combatente de infantaria (5207),

para a graduação de subtenente não existe nenhuma habilitação específica. 

No próximo item, a relação entre as competências e as exigências dos cargos e funções

desempenhadas pelos capitães e subtenentes do 47° BI  serão descritas.

3.2 A RELAÇÃO ENTRE AS COMPETÊNCIAS E OS CARGOS E/OU FUNÇÕES

Para efeito deste estudo, como citado anteriormente, será considerado apenas o posto de

capitão e a graduação de subtenente, juntamente com os cargos previstos no QCP do 47° BI. 

As competências  necessárias  ao  desempenho  de  um cargo  estão  apoiadas  na  aquisição  de
conhecimentos  e  habilidades,  no  desenvolvimento  de  atitudes  e  valores  institucionais  e  na
experiência.  A fim de  preparar  os  recursos  humanos  para  atuar  no  Exército  transformado,
homens e mulheres  deverão ser capacitados e habilitados a atuar nas Operações no Amplo
Espectro, em situações de guerra e não guerra. Nesse ambiente complexo, a adaptabilidade é
um dos principais atributos requeridos aos integrantes da Força. (BRASIL, 2013, p. 13).

Os capitães  e  subtenentes  devem apresentar  as  competências  básicas  independente  do

cargo que ocupam ou qualificação militar.

Quadro 06 – Competências Básicas

Fonte: Autor

As competências específicas para as funções desempenhadas pelos capitães e subtenentes 

do 47° BI são as seguintes:

Quadro 07 – Competências específicas
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Fonte: Autor

Desta  forma,  infere-se  parcialmente  que,  para  o  universo  de  capitães,  não  existem

competências específicas que diferenciem a referenciação para o cargo 8107 e 8003 seja para o

Chefe de Seção ou Comandante de Subunidade, nem tão pouco para a habilitação 050, exceto

para o cargo de Adjunto de Seção que será avaliado na competência Objetividade e Criatividade.

Para  o  universo  dos  subtenentes  existem  diferentes  pautas  comportamentais  para  as

diferentes  funções  previstas  no  QCP.  Assim,  o  processo  de  designação  de  militares  para  a

ocupação de cargos e/ou funções será descrito no próximo tópico.

 

3.3 A DESIGNAÇÃO PARA O DESEMPENHO DE CARGOS E/OU FUNÇÕES

É atribuição do Comandante do 47° Batalhão de Infantaria distribuir os militares dentro

dos cargos e/ou funções estabelecidas no QCP. As ferramentas utilizadas pelo Comandante do

Batalhão  no  processo  decisório  para  a  designação  de  militares  para  o  desempenho  dos

cargos/funções serão apresentadas neste tópico.

Todo militar possui um registro de sua carreira que contém as atividades desempenhadas e

outras  informações,  esses  registros  são  os  assentamentos  ou  folhas  de  alterações.  Outros
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documentos também registram a carreira do militar, sendo os principais a Ficha Cadastro do

Sistema de Cadastro de Pessoal do Exército  (SiCaPEx),  o Perfil  de Desempenho do Militar

Avaliado  no  SGD  e  a  ficha  de  Quantificação  do  Mérito.  Com  base  nestes  documentos  o

Comandante do Batalhão definirá a função que o militar irá desempenhar. 

Segundo ENAP (2015,  p.12),  "Como instrumento  que  possibilita  análises  sistemáticas

sobre  os  desempenhos  individuais,  a  Avaliação  de  Desempenho  subsidia  decisões  sobre  os

recursos humanos da instituição."

Os documentos citados anteriormente são classificados como Informação Pessoal - Acesso

Restrito,  assim  somente  o  próprio  militar  pode  disponibilizá-los  para  o  Comandante  do

Batalhão.

Com base no planejamento estratégico do 47° BI e  nas experiências  profissionais  dos

militares o Comandante do Batalhão busca distribuir os militares dentro das funções.   

As organizações buscam formar equipes que possuam competências que preencham a lacuna
organizacional  de  seu  projeto,  desta  forma,  ao  longo dos  anos,  para  a  gestão  de  recursos
humanos, a expressão “a pessoa certa no lugar certo” se tornou quase um mantra repetido a
todo o momento com a ideia que atendendo a esse preceito a organização irá prosperar e o
setor de Recursos Humanos (RH) terá demonstrado sua eficiência colaborando para o sucesso
da instituição. (VANZELLA, 2013, p. 02 e 03).

Conforme o universo deste estudo, dos cargos ocupados por capitães apenas dois possuem

uma  habilitação  específica  (050  -  possuir  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais),  esta

informação influencia diretamente na tomada de decisão do Comandante ao designar o militar

para a função. Em relação ao SGD, apenas uma função se diferencia das demais, a de Adjunto

da 3ª Seção, assim os critérios de avaliação do SGD podem subsidiar a decisão do Comandante. 

Para o universo dos subtenentes, a designação para ocupação dos cargos ocorre de acordo

com  as  qualificações  militares,  tendo  em  vista  que  as  funções  não  possuem  habilitações

específicas.  Porém, as competências  específicas  avaliadas  no SGD são totalmente diferentes

para os cargos de auxiliar de apoio administrativo e de encarregado de material, assim servem

como uma importante informação para a designação dos cargos e/ou funções. 

A seguir será apresentado o material e o método aplicado neste trabalho. 

4 MATERIAL E MÉTODO
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Foi realizada uma Pesquisa Bibliográfica,  por meio da revisão de obras e documentos

relacionados ao tema gestão de pessoas e um estudo de caso tendo como objeto o Sistema de

Gestão do Desempenho e os cargos do 47° Batalhão de Infantaria, tudo com a finalidade de

produzir uma análise do processo decisório para a designação e ocupação de cargos e/ou funções

no 47° Batalhão de Infantaria (BI). 

As principais  obras  revisadas,  juntamente  com as  contidas  na referência  bibliográfica,

foram as seguintes;

- o Boletim Reservado Especial n°08 de 31 de agosto de 2012. Estabelece o Quadro de

Cargos Previstos para o 47° Batalhão de Infantaria;

- a Portaria nº 189, de 18 de setembro de 2015. Instruções Reguladoras para o Sistema de

Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (EB30-IR-60.007);

- o Guia do Sistema de Gestão de Desempenho - 4ª Edição;

- a Portaria nº 101, de 1º de agosto de 2007. Aprova as Normas para Referenciação dos

Cargos Militares do Exército Brasileiro; 

- a Portaria do Comandante do Exército nº 1494, de 11 de dezembro de 2014. Instruções

Gerais para o Sistema de Gestão do Desempenho do Pessoal Militar do Exército (EB10-IG-

02.007);

- o artigo Gestão de Pessoas por Competências: Uma ferramenta estratégica do Cel QMB

Adilson Gomes da Silva; e

- o artigo Gestão de pessoas: a pessoa certa no lugar certo, pelo tempo certo de Elídio

Vanzella. 

Além da revisão das obras citadas anteriormente, o autor realizou no período de 05 a 25 de

setembro o curso de Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira (carga-horária de 20

horas) pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) o que contribuiu sobremaneira

para a realização deste trabalho. Outro aspecto a ser ressaltado é a experiência profissional do

autor, como encarregado de setor de pessoal por mais de três anos e como subcomandante de

organização militar por mais de quatro anos, assim participando efetivamente dos processos de

designação de ocupação de cargos e/ou funções.     

O objetivo principal foi analisar o Sistema de Gestão de Desempenho e sua aplicação na

distribuição de cargos e/ou funções do 47° Batalhão de Infantaria sendo verificada a forma de

distribuição dos militares dentro dos cargos e/ou funções tendo em vista que militares dentro do



22

mesmo posto/graduação, com a mesma formação pode desempenhar diferentes funções dentro

do 47° BI.    

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória, pois buscou hipóteses para solucionar o

problema da distribuição de cargos e/ou funções no 47° Batalhão de Infantaria, contribuindo

assim para a melhoria do desempenho pessoal e por consequência da Organização Militar.

As considerações finais serão apresentadas no item a seguir. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fruto da pesquisa realizada foi possível realizar uma análise do SGD e seu emprego no

processo decisório para a ocupação de cargos e/ou funções no 47° BI. Infere-se parcialmente

que o SGD serve de subsídio para o processo de tomada de decisão nos assuntos relacionados ao

pessoal  no  âmbito  Exército  Brasileiro,  a  avaliação  individual  do  militar  por  competências

básicas e específicas são fundamentais para o desenvolvimento das Organizações Militares e por

conseqüência  do  47°  BI.  O militar  avaliado  tem participação  efetiva  neste  processo  o  que

garante outra funcionalidade do sistema que é de aprimoramento pessoal.

Os cargos e funções do 47° BI são estabelecidos por portaria específica e nela constam as

referenciações  destes  cargos  e  funções  com  o  estabelecimento  de  habilitações  específicas

conforme cada caso.  Concluiu-se parcialmente que para o universo de capitães  não existem

competências específicas que diferenciem os cargos e funções por eles ocupados, porém para o

universo de subtenentes as diferenças de competências existem.

Assim  conclui-se  que  o  processo  de  designação  de  cargos  e  funções  no  47°  BI  é

realizado  pelo  Comandante  do  Batalhão,  porém  o  SGD  não  é  utilizado  como base  para  o

desenvolvimento deste processo, este tem por base a experiência profissional de cada militar

comprovada  pelos  seus  assentamentos.  A utilização  do Perfil  do  Desempenho  do  Militar  é

possível desde que o mesmo forneça uma cópia do referido perfil ao comandante do batalhão,

tendo em vista se tratar de um documento pessoal, confidencial e de acesso restrito. O perfil de

desempenho do militar avaliado pelo SGD não está disponível ao Comandante da OM antes da

tomada de decisão para o desempenho de cargos e funções.

 Demonstrou-se  assim que  o  SGD é  uma excelente  ferramenta  para  a  avaliação  de

pessoal,  existe  relação  entre  as  competências  específicas  e  as  habilidades  exigidas  para  o
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desempenho  de  cargos  e  funções,  porém  não  existe  aplicação  do  SGD  no  processo  de

designação de cargos e funções no 47° BI.

Este  estudo  requer  maior  aprofundamento  visando  levantar  a  possibilidade  de  se

estabelecer uma ferramenta de apoio dentro do SGD que possa indicar o perfil de cada militar

para o desempenho de determinadas funções e/ou cargos, no mínimo ordenando as funções, de

acordo  com  o  SGD,  que  o  militar  desempenharia  em  melhores  condições.  Este  perfil  de

desempenho  de  funções  poderia  ser  disponibilizado  ao  Comandante  do  Batalhão  e  por

conseqüência ao Comandante do 47° BI, influenciando assim diretamente no processo decisório

para a ocupação de cargos e/ou funções.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO: un análisis y su empleo en el proceso

decisorio para la ocupación de cargos y o funciones en el 47º Batallón de Infantería.
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RESUMEN

Este trabajo trata de un análisis del Sistema de Gestión de Desempeño (SGD) y su empleo
como herramienta en el proceso decisorio para la designación de militares para la ocupación de
cargos y o funciones en el  47 ° Batallón de Infantería (BI). Este enfoque se justifica por la
relevancia  del  asunto  evaluación  de  personal  en  el  Ejército  Brasileño  (EB),  que  influye
directamente en la carrera del militar del EB. Este trabajo tiene como objetivo establecer una
relación entre el proceso de evaluación y la ocupación de los cargos y o funciones buscando
colocar al militar para desempeñar una función en la que pueda trabajar con mejor desempeño y
la calidad, por lo que mejorar el rendimiento de la OM. En la actual directriz del Comandante
del Ejército (2017-2018), priorizar el militar y su familia se destacan, así como el estudio para la
reducción del efectivo de militares de carrera. De esta manera, el asunto se vuelve relevante,
pues con el efectivo de militares de carrera reducido, crece la necesidad de un mejor desempeño
profesional por parte de cada militar. La adecuada colocación del militar en el cargo y o función
se vuelve imperiosa para el desempeño de la OM. El propósito de la investigación fue alcanzado
a partir de una revisión bibliográfica y un estudio de caso en lo cual fueron analizados el SGD
propiamente dicho y el 47º BI en su estructura organizacional con sus cargos, funciones, puestos
y graduaciones. El análisis comprobó la importancia del SGD como herramienta de evaluación
de  personal,  la  existencia  de  relación  entre  las  competencias  evaluadas  y  las  habilitaciones
exigidas para el desempeño de cargos y funciones en el 47 ° BI. La principal conclusión fue la
inexistencia de una herramienta en el SGD que apoya el proceso de designación de cargos y
funciones por el Comandante del 47 ° BI. 
Palabras clave: Competencia. Cargo. Función. Gestión de Desempeño. Ejército Brasileño.
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ANEXO A

Desdobramento das competências específicas por postos e graduações
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Fonte: Exército Brasileiro, 2015, p. 36 e 37
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ANEXO B

Desdobramento das competências específicas por função/cargo
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Fonte: Exército Brasileiro, 2015, p. 38 e 39



32


	RESUMO
	REFERÊNCIAS

