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RESUMO  
As Forças Armadas, instituições nacionais, permanentes e regulares, onde se enquadra o Exército 

Brasileiro, que possui por missão precípua a defesa da pátria, ou seja, braço armado do estado voltado 

ao combate, contudo, não se pode olvidar de uma importante atividade cotidiana, a administração. O 

Exército de Caxias, como integrante da autarquia federal, deve se submeter as normas e regulamentos 

que regem a administração nacional, em todos os sentidos, guardadas as suas peculiaridades. Cresce 

assim, nesse bojo, a valia do comandante de unidade, especialmente valor batalhão, em colocar o 

homem certo na função certa. O presente artigo está direcionado para as atividades de descrição de 

competências organizacionais necessárias para uma unidade valor batalhão. A seguinte temática 

norteia este trabalho: a necessidade do mapeamento de competências organizacionais nas unidades 

valor batalhão, pois caso não seja feito, pode-se trazer graves problemas para a organização militar e 

seu comandante.  
  
Palavras-chave: administração, militar, competências, competências organizacionais, comandante, 

organização militar, batalhão.  
  
ABSTRACT 
The Armed Forces, permanent and regular national institutions, where the Brazilian Army, whose 

primary mission is the defense of the homeland, that is, armed wing of the combat-oriented state, must 

not forget an important daily activity , the administration. The Army of Caxias, as a member of the federal 

autarchy, must submit to the norms and regulations that govern the national administration, in all 

respects, keeping their peculiarities. In this way, the value of the unit commander, especially battalion 

value, grows in putting the right man in the right job. This article is directed to the organizational skills 

description activities required for a battalion value unit. The following theme guides this work: the 

necessity of mapping organizational competencies in battalion value units, because if it is not done, 

serious problems can be brought to the military organization and its commander.  
  
Keywords: administration, military, skills, organizational skills, commander, military organization, 

battalion.  
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1 INTRODUÇÃO  

Conforme prescreve as legislações pertinentes a carreira militar, mais 

especificamente o Estatuto dos Militares, o Oficial é preparado, ao longo de toda sua 

vivência profissional, para exercer funções de chefia e comando; as praças para 

auxiliar os oficiais. Dentre as várias habilidades exigidas para que se exerça um 

comando, independentemente do nível, é conhecer, em profundidade, os 

subordinados.  

           Ao analisar o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais, RISG, observa-se 

que o Comandante de Unidade possui uma gama de atribuições e responsabilidades, 

dentre elas se destaca aquele de ele ser responsável por tudo que acontece e deixa 

de acontecer sob seu comando. Pode até mesmo parecer algo injusto, porém, esse é 

o arcabouço necessário para que o oficial possa dirigir uma unidade militar, 

especialmente aquelas de valor batalhão.  

 As Organizações Militares valor batalhão possuem algumas estruturas 

variáveis, mas, de maneira geral, possui algumas seções em comum. A 1ª Seção, ou 

seção de pessoal, é aquela que zela pela moral da tropa e por sua parte administrativa 

de maneira ampla. Partes sensíveis da vida militar, a exemplo de pagamento e 

geração de outros direitos, estão atreladas a essa seção cuja missão é de extrema 

sensibilidade. Não há de se duvidar que essa seção carece de pessoal motivado e 

preparado.  

A 2ª Seção, ou seção de inteligência, responsável por toda a parte de 

inteligência e contra inteligência da unidade. Cabe ao S2, chefe dessa seção, 

assessorar o comando da unidade nos assuntos que lhes são inerentes, bem como 

não pode se furtar das questões de segurança orgânica da organização militar. Cabe 

se lembrar dos casos passados de furtos e roubos de armamentos em unidades 

militares, fato que deve ser de todo combatido, devido ao impacto altamente negativo 

causado na imagem da força terrestre 

A 3ª Seção, ou seção de operações, responsável por planejar, conduzir e 

fiscalizar todas as atividades de instrução e operações da unidade. Toda organização 

militar do Exército Brasileiro possui uma missão, valor de futuro e outros objetivos. 

Cabe ao S3, chefe dessa seção, planejar as atividades para que a unidade esteja em 

condições de cumprir todas as suas destinações constitucionais, sejam elas de 

atividade fim, o combate, ou até mesmo aquelas de natureza subsidiária, como as 
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operações de ajuda humanitária, garantia da lei e da ordem, garantia de votação e 

apuração, combate a delitos transfronteiriços e outros. 

A 4ª Seção, ou seção de logística operacional, responsável pelo controle das 

diversas classes de suprimentos elencadas nos nossos manuais de combate. 

Atualmente, o Exército Brasileiro classifica seus meios em 10 classes, onde merecem 

destaque a classe I, material de subsistência, alimentação, e a classe V, armamento 

e munição, material essencial para a atividade fim da força terrestre, o combate. Cabe 

ao S4, oficial de logística da unidade, ter o controle meticuloso e preciso de todo 

material, com o intuito de melhor assessorar o comando sobre o real estado de 

condições de emprego de sua tropa. 

A 5ª Seção, ou seção de comunicação social da unidade, que possui uma série 

complexa de funções e atribuições. Pode-se destacar a de assessoramento ao 

comandante de atividade de congraçamento, a exemplo de formaturas de militares 

que passam à inatividade, jantar de despedida aos militares transferidos, entrega de 

lembranças aos oficiais aniversariantes, dentre outras. Inclui também ao Oficial de 

Comunicação Social, juntamente com sua equipe, o assessoramento ao comando da 

unidade sobre os esclarecimentos à mídia de fatos que tenham essa relevância, a 

exemplo de acidentes com vítimas fatais e outros 

A Fiscalização Administrativa, responsável por toda a parte patrimonial e 

administração orçamentária da unidade, um dos grandes pontos sensíveis de uma 

unidade valor batalhão, especialmente se a mesma possuir autonomia administrativa. 

Para que a organização militar possa funcionar e adquirir os materiais necessários, é 

de grande valia uma equipe especializada, que possua um conhecimento profundo 

das legislações da administração federal, afim de que o Comandante de OM possa 

evitar possuir uma série problemas administrativos e judiciais. 

        As Subunidades incorporadas, ou companhias, que também possuem sua 

parte administrativa e operacional enquadrada em um enorme bojo de 

responsabilidades e atribuições. São os Cmt SU os assessores ao Cmt Btl dos 

assuntos administrativos de todos os seus subordinados, especialmente os cabos e 

soldados. Caso a SU não exerça seu papel corretamente, surgirão diversos problemas 

dos mais variados cunhos que, conforme tem mostrado as vivências das OM do 

Exército Brasileiro, tem desaguado em problemas judiciais para o comando da 

unidade 
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1.1 PROBLEMA  

 É no cenário acima descrito, pois, que emerge a problemática da pesquisa que 

ora se delineia. Por que algumas unidades valor batalhão do Exército Brasileiro 

possuem certos problemas administrativos, em todas as partes de sua administração? 

Sob esse contexto a importância da pesquisa será decorrente da necessidade 

de um comandante de unidade valor batalhão, ou subunidade incorporada, realizar o 

correto mapeamento de competências organizacionais de seus subordinados, a fim 

de que o homem certo seja colocado na função certa, principalmente sobre o cerne 

de funções precipuamente administrativas. 

Foram realizadas consultas nos manuais administrativos do Exército Brasileiro, 

especialmente o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais e o Regulamento de 

Administração do Exército. A rede mundial de computadores será amplamente 

utilizada como ferramenta de busca de dados. 

Dessa maneira o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental e questionário, os principais problemas 

administrativos enfrentados em uma unidade valor batalhão, bem como poder 

apresentar na conclusão do presente trabalho, algumas reflexões sobre aquilo que 

pode ser melhorado dentro da instituição de Caxias.  

 

1.2 OBJETIVOS  

A fim de determinar as problemáticas cotidianas na administração militar, de 

organização militar valor batalhão, o presente estudo pretende propor oportunidades 

de melhorias aos comandantes de unidade assim como aos chefes de seção e 

comandantes de subunidade, apresentando uma solução de raciocínio a ser 

empregado, com o fim de se colocar o homem certo na função certa.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo:  

a) Apresentar algumas competências organizacionais necessárias 

para a administração de uma unidade militar, em suas diversas seções;  

b) Apresentar os motivos dos problemas administrativos de unidade 

do Exército Brasileiro, valor batalhão.  
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  

O Exército Brasileiro, embora seja vocacionado, em cerne, ao combate, exerce 

um grande arcabouço administrativo, em todas as suas unidades. É cada vez mais 

comum erros graves administrativos ocorrerem, o que por vezes geram demandas 

judiciais contra à instituição, manchando até mesmo o bom nome da força terrestre. 

Tal fato pode ser evitado ao ser colocar as pessoas certas nas devidas funções, bem 

como buscar prover a devida capacitação.   

Já ocorreram fatos, de natureza simples, contudo que geram graves 

consequências judiciais; a exemplo de um cidadão que, ao ser dispensado de uma 

seleção concernente ao serviço militar inicial, não recebe a dispensa de incorporação 

no Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB) pelo 

militar operador do sistema, ficando assim impedido de receber seu certificado de 

dispensa de incorporação e prosseguir em sua vida normal. 

Ainda, a gama de sistemas administrativos criados pelo Exército Brasileiro que 

exigem as mais novas capacidades e preparação dos militares que irão desempenhar 

funções administrativas no batalhão, independentemente da arma. É de fundamental 

importância o saber quais militares já operaram quais sistemas, a fim de se otimizar o 

trabalho cotidiano. 

Esta pesquisa poderá servir de inspiração para que um estudo mais detalhado 

acerca do tema, com a finalidade de propor melhorias na administração de 

organizações militares, valor batalhão, com o intuito do bom andamento dos trabalhos 

na unidade, preservação do comando e do bom nome do Exército Brasileiro.  

2 METODOLOGIA  

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, argumentação e discussão de resultados.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois a tabulação dos resultados obtidos através 

dos questionários foi fundamental para a compreensão do entendimento que os 

militares possuem acerca dos problemas administrativos cotidianos.  
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

Inicialmente, para nortear a pesquisa proposta, procurou-se definir termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura de fontes existentes aproximadas sobre o assunto. Essa 

delimitação baseou-se na necessidade de estudo do tema, visto que a administração 

militar é algo complexo e que se encontra em grande evolução, especialmente no 

Brasil atual, com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Ainda, fornece 

um bom universo de oficiais envolvidos nos cargos de chefes de seção e comandante 

de subunidade, atribuições escolhidas pelo artigo por se tratar de funções-chave na 

condução dos diversos tipos de atividade na administração de um batalhão.   

Foram utilizadas as palavras-chave administração, militar, competências, 

competências organizacionais, comandante, organização militar. O sistema de busca 

foi complementado pela coleta manuais sobre o assunto administração militar.  

Quanto ao bojo da administração militar, conforme o título do presente artigo já 

deixa bem explícito, a revisão de literatura limitou-se a manuais, em vigor, do Exército 

Brasileiro que tratam, de maneira aproximada, sobre competências e o cerne geral da 

administração militar das unidades do EB, com ênfase nas organizações militares 

valor batalhão.  

a. Critério de inclusão;  

- Manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam de 

logística e do grupo funcional transporte.  

b. Critério de exclusão:   

- publicações que não contemplam o tema; e  

- trabalhos que tenham como enfoque outros aspectos que não a 

administração militar.  
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2.2 COLETA DE DADOS  

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

questionário.  

2.2.1 Questionário  

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais, que 

exerceram a função de comandante de companhia e/ou chefe de seção de estado 

maior de organização militar valor batalhão, mais especificamente unidades da arma 

de infantaria. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de infantaria, 

que estão cursando o curso de aperfeiçoamento de oficiais, parte presencial, no 

corrente ano. Esse público atende perfeitamente os requisitos de experiência que 

possam corroborar para o desenrolar desta presente pesquisa.  

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães), que estão cursando o 

curso de aperfeiçoamento de oficiais, fase presencial, neste ano de 2019, mais 

especificamente oficiais da arma de infantaria. Dessa feita, foram distribuídos 

questionários, via aplicativo de mensagens instantâneas.  

O efetivo obtido, de 48 militares, é considerado ideal para a presente pesquisa, 

visto que a experiência destes capitães nas funções de comandante de subunidade e 

chefe de seção de estado maior, abarca problemáticas corriqueiras sobre o homem 

certo na função certa, que por vezes deságua em problemas de ordem administrativa, 

até mesmo de natureza grave.  

 É importante que se deixe claro que tal ação facilitou bastante a pesquisa, já 

que são militares que serviram que unidades de infantaria, valor batalhão. A 

distribuição dos questionários se deu de forma indireta, via aplicativo de mensagens 

instantâneas, para militares que atendiam os requisitos. Conseguiu-se 48 respostas, 

o que não se prejudica a pesquisa.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Segundo o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais, o Comandante de 

Unidade é responsável por tudo que acontece e deixa de acontecer em seu quartel, e 

isso engloba fatos em todas as esferas de responsabilidade, especialmente no que 

tange a administração militar.  

A administração militar engloba várias vertentes, seja a operacional e a 

eminentemente administrativa.  A parte operacional engloba as atividades de estado 

maior voltas ao combate e operacionalidade da tropa, em seu emprego no amplo 

espectro dos conflitos. A parte administrativa se volta as atividades de vida vegetativa 

de uma unidade militar, indispensáveis ao seu funcionamento. 

O presente artigo está voltado para as atividades eminentemente 

administrativas, que engloba diversas competências organizacionais e exige profundo 

conhecimentos dos militares em certas funções, dentro de uma unidade militar valor 

batalhão. Feito este breve resumo, é necessário retomar a temática que norteia este 

trabalho: o mapeamento de competências organizacionais dentro de uma unidade 

valor batalhão.  

Conforme consta no Regulamento de Administração do Exército (RAE-R3), 

existe um rol de responsáveis pelos fatos administrativos que ocorrem dentro de uma 

unidade militar, sendo o Comandantes, até mesmo nos diversos níveis de comando, 

especialmente responsabilizados. 

Caso um militar forneça um assessoramento errôneo, induzindo assim o 

Comandante de Unidade à um determinado erro, os dois serão responsabilizados e 

caso haja algum outro militar, mesmo que de nível mais baixo, também envolvido no 

processo, ele também será responsabilizado. 

Cresce de importância o Comandante de Unidade, e também os comandantes 

em outros níveis, conhecerem a fundo seus subordinados e também suas 

experiências e capacidades, a fim de que seja colocado o homem certo na função 

certa, tudo com o objetivo de se evitar transtorno administrativos, seja para o usuário 

da administração seja para os militares envolvidos nos diversos processos da 

unidade. 
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Diversos percalços administrativos vividos em diversas unidades do Brasil, 

poderiam claramente terem sido evitados, caso alguns passos importantes tivessem 

sidos seguidos, por todos os interessados. 

Analisando os questionários enviados a diversos capitães de infantaria que 

estão cursando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, fase presencial, neste ano 

de 2019, obtemos um total de 49 respostas, onde desse universo considerado, temos 

um universo de 81% que já desempenharam as funções de Comandante de 

Subunidade e/ou Chefe de Seção de Estado Maior, em uma unidade de infantaria 

valor batalhão. Consideremos então o número de 40 militares que estão do universo 

específico desta pesquisa. 

Ao serem questionados sobre problemas administrativos que já 

testemunharam em unidade valor batalhão, um número alarmante de militares, 

aproximadamente 90%, responderam afirmativo para a problemática de processos de 

exercícios anteriores, o que chama muito atenção e cabe também uma análise 

específica. 

Processo de exercícios anteriores são aqueles que versam sobre direitos 

remuneratórios de militares que não foram devidamente processados no exercício 

financeiro devido, ou seja, vira-se para outro exercício financeiro e aquele valor não 

foi devidamente pago ao militar, em termos práticos da caserna. 

A causa dos processos de exercícios anteriores é, em geralmente, ineficiência 

administrativa de alguma parte envolvida no processo. O desconhecimento das 

legislações pertinentes, a falta de gestão do chefe da repartição responsável, a fim de 

se evitar a solução de continuidade, são uma das principais causas desse tipo de 

processo, que gera ônus especialmente para o militar, que fica por um longo período 

de tempo sem receber o que lhe é devido. 

A solução desse tipo de processo é extremamente lenta, se iniciando por uma 

sindicância, com o intuíto de se verificar as reais razões de um determinado direito do 

militar não ter sido devidamente processado no exercício financeiro devido. Essa 

sindicância também visa, se for o caso, imputar responsabilidades a quem de direito. 

Após a devida sindicância, caso ela tenha parecer pelo reconhecimento do 

direito, se iniciará um outro processo até a devida liquidação final. Contudo, cabe se 

muito destacar, pode-se levar anos até que o processo seja finalizado, e isso por 

diversos motivos, até mesmo por contingenciamento de recursos. 



9 

 

A fim de evitar tais transtornos, os militares da administração devem ser 

conhecedores de sua função, e caso não seja, deve ser estimulada a busca pelo 

conhecimento, objetivando a maior eficiência administrativa. 

Um outro problema administrativo aportado positivamente pelos que 

responderam o questionário, 73,5% já testemunharam a questão de militar reintegrado 

via judicial, o que gera uma enorme celeuma administrativa, tanto para o Comandante 

da Unidade, quanto para os Comandantes desse militar nos outros níveis. 

A causa dessa reintegração judicial é, geralmente, algum erro no devido 

processo legal de licenciamento do militar com algum problema de saúde ou de outra 

ordem, sendo mais recorrente nos casos de militares com problema de saúde, 

atingindo especialmente também o universo dos militares de cabos e soldados. 

Quando um militar apresenta um problema de saúde que o prejudica no 

exercício de suas atividades laborais militares, o mesmo deve ser submetido a perícia 

médica, onde lhe é, se for o caso, solicitado exames pormenorizados, a fim de uma 

melhor elucidação do problema. 

Sendo constatado um alto nível de gravidade, deve ser instaurada, pelo 

Comandante de Unidade, objetivando um melhor assessoramento, uma sindicância, 

com o devido contraditório e ampla defesa, esclarecendo a real motivação daquele 

problema de saúde e especialmente as circunstâncias em que o mesmo foi obtido. 

Dependendo do parecer do sindicante, e consubstanciado nas legislações 

pertinentes, o militar será ou não licenciado das fileiras da força terrestre, e caso 

sendo, em geralmente, obterá o direito ao seu encostamento para fins exclusivos de 

tratamento de saúde. 

Para que esse longo e complexo processo seja bem-sucedido, é necessário 

um amplo conhecimento processual no que versa a saúde dos militares temporários 

do Exército Brasileiro, especialmente no nível das pequenas frações, já que se é 

humanamente impossível a pessoal do Comandante de Batalhão estar ciente dos 

problemas de saúde de todos os soldados do batalhão. 

Contudo, cabe se questionar se o próprio Comandante de Batalhão tem 

conhecimento dessas legislações, bem como o Oficial de Pessoal (S1), os 

Comandantes de Subunidade e os Comandantes de Pelotão. Entretanto, pouco se é 

ensinado sobre o assunto nas escolas de formação. 
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Um outro problema apresentado pelos capitães no questionário foi o atraso no 

pagamento em algum direito pecuniário, que foi citado por 61,2%. Esse problema é 

bastante recorrente, especialmente no que tange a movimentações, pagamento de 

gratificações de representação e pagamento de diárias. 

Embora o processo de pagamento de movimentações seja bastante simples, 

ele, em muitos casos, não cumpre o prazo previsto de 30 dias nos aditamentos da 

Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações. A razão disso, falta de esmero e 

empenho de algum militar envolvido no processo, já que ele passa por diversas 

seções do batalhão. 

O pagamento de diárias é um processo ainda mais simples, bastando apenas 

o preenchimento da proposta de concessão de diárias, mesmo assim, incrivelmente, 

na maioria dos casos, os militares que fazem jus a esse tipo de remuneração o 

recebem apenas após retornarem da missão que lhes concedem o direito, onde o 

correto seria receber antes. 

O pagamento de gratificação de representação é o grande gargalo da 

administração militar, levando-se meses para pagar, isso quando esse processo não 

vira o caso dos exercícios anteriores. É um processo relativamente simples que 

envolve o escalão enquadrante da unidade. O sucesso desse processo está em se 

colocar na carteira responsável um sargento com largo conhecimento e experiência 

no assunto. 

Um outro problema apontado por 44,9% dos capitães que responderam ao 

questionário foi o erro em processo de aquisição de material. Esses processos que 

envolvem, geralmente, a fiscalização administrativa de uma unidade são bastantes 

complexos e peculiares, que dependem sim de militares com conhecimento de causa.  

Um Comandante de Unidade que coloca em sua fiscalização administrativa 

militares sem nenhuma experiência ou conhecimento de causa está fadado ao 

insucesso. As consequências judiciais e administrativas para erros em processos 

licitatórios, de confecção de pregões são os mais variados. 

Tanto as escolas de formação quanto as escolas de aperfeiçoamento quase 

nada ensinam, aos militares de infantaria, os conhecimentos devidos e necessários 

para que se possa exercer com sucesso a função de fiscal administrativo. Os oficiais 

de intendência são os mais aptos ao desempenho da função, entretanto, nas unidades 

de infantaria, normalmente, é um oficial superior infante que está na função. 
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Um outro problema apontado por 38,8% dos capitães que responderam ao 

questionário, foi o da demora na suspensão do pagamento de militar excluído das 

fileiras da força terrestre, e nesse escopo não merece atenção o motivo da exclusão, 

pois o mesmo não exime as responsabilidades da celeuma administrativa gerada. 

O Oficial de Pessoal da Unidade, conhecido como S1, possui como atribuição 

bastante sensível, segundo o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R1-RISG), 

o controle do pagamento do pessoal, que também merece muita atenção do 

Comandante do Batalhão. 

Normalmente, em um determinado período do mês, o Cmt Btl se dirige à seção 

de pagamento de pessoal onde fica por vários minutos enviado o pagamento do 

pessoal, conferindo se realmente que vai receber pertence à sua unidade, e mais 

importante, se o referido militar ainda se encontra nas fileiras da força terrestre. 

Um militar ao sex excluído, em consonância com os diplomas legais da sua 

situação militar, deve ter seu pagamento suspenso, a contar da data de encerramento 

de seu serviço ativo. Quando tal fato não ocorre, aquele ex-militar continua a receber 

seus proventos, causando assim um dano ao erário público. 

Após se constatar a devida falha, será instaurado um processo administrativo, 

que culminará no ressarcimento aos cofres públicos e provável punição dos militares 

responsáveis pelo erro administrativo causado. Cresce de grande importância de se 

ter, tanto como S1 quanto na seção de pagamento de pessoal da unidade, militares 

experientes e comprometidos com a sua função. 

Uma outra questão que foi apontada por poucos capitães que responderam ao 

questionário, apenas 12,2%, foi a exclusão de militar do serviço ativo, sem o devido 

processo legal. São várias as causas que determinam à exclusão de um militar, 

conforme os diversos diplomas legais do Exército Brasileiro. 

Entretanto, o que gera a celeuma administrativa, é normalmente o militar que 

se acidente, e é excluído sem a devida instauração de sindicância, a fim de se 

averiguar se o referido acidente é em serviço ou não, com o fulcro de propiciar todos 

os amparos legais ao militar. 

Quando tais procedimentos não são adotados, normalmente o militar consegue 

retornar pelas vias judiciais, conhecido como reintegrado, que gera enorme 

desconforto à unidade, que passa a ter de gerenciar mais um problema. 
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Encerrando o questionário, foi perguntado se em alguma unidade valor 

batalhão em que serviu, testemunhou o Cmt OM realizar o devido mapeamento de 

competências organizacionais, a fim de colocar o homem certo na função certa, e a 

resposta foi negativa para 71,4% do universo que respondeu ao questionário. 

Existem certas funções que a antiguidade e habilitação militar são requisitos 

primordiais para a execução da função, a exemplo a de chefe da seção de operações 

da unidade (S3), que tem de ser, necessariamente um capitão aperfeiçoado, e de 

preferência, quando possível, um oficial superior. 

Contudo, as funções mais sensíveis da unidade, que podem trazer mais 

transtornos ao Cmt Btl, são da de S1 e Fiscal Administrativo. Ainda existem aqueles 

Cmt Btl que preferem tão somente colocar militares antigos nestas funções. Tal 

requisito não é incorreto, entretanto, se colocar militares que já possuem alguma 

experiência anterior pode evitar muitas “dores de cabeça ao Cmt”. 

O mesmo se refere aos sargentos. Em uma seção de Estado-Maior de Unidade 

valor batalhão, cresce de importância a figura do sargento auxiliar, que também deve 

ser, preferencialmente, um militar antigo e experiente na função que exerce. Um chefe 

de seção que não possui bons auxiliares está fadado ao sofrimento. 

Segue-se abaixo, os gráficos atinentes às perguntas feitas. 
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- Militar reintegrado por via judicial 

- Erro em processo de aquisição de material 

- Militar que foi excluído das fileiras da força, porém demorou a ter o pagamento 

cortado 

- Atraso em pagamento de algum direito pecuniário 

- Exercícios anteriores 

- Militar excluído sem o devido processo legal 
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(O Sr, em alguma unidade valor batalhão em que serviu, testemunhou o Cmt 

OM realizar o devido mapeamento de competências organizacionais, a fim de colocar 

o homem certo na função certa?) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É dito no âmbito da Força Terrestre que o comando de unidade, especialmente 

a de nível batalhão, é o grande auge da carreira de um oficial do Exército Brasileiro. 

Existe um rigoroso processo seletivo para a seleção desses militares, onde um 

requisito fundamental é possuir o Curso de Comando e Estado Maior da Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército (ECEME). Tal curso mostra que o oficial possui 

sério e denodado compromisso com a instituição. 

Logicamente que o Cmt Btl é aquele que irá gerenciar e dar as diretrizes para 

a condução de sua unidade. Os seus assessores, chefes de seção de Estado Maior, 

terão um enorme peso na vida do comandante. Aquele que tiver o privilégio de possuir 

bons assessores, levará o comando de uma maneira mais palatável. 

Cabe aos oficiais chefes de seção se prepararem adequadamente para a sua 

função, procurando conhecer afundo as legislações pertinentes a sua seara 

administrativa, procurando levar ao seu comandante o assessoramento oportuno e 

certeiro, objetivando o melhor andamento dos trabalhos de sua unidade e a conquista 

de confiança mútua. 

O Cmt Btl, ao receber seus militares, especialmente os capitães, deve fazer 

uma profunda pesquisa sobre a vida pregressa e experiência profissional dos 

mesmos, a fim de se colocar o homem certo na função certa. Caso não seja possível, 

e tenha de se colocar um oficial inexperiente em uma função sensível, é de bom alvitre 

que o comandante tenha a atenção e a paciência necessária até que o referido militar 

de fato aprenda e se especialize na sua função. 

Cabe relembrar que as partes de primeira seção e fiscalização administrativa, 

são as mais sensíveis dentro de uma unidade, por possuírem um enorme bojo de 

diplomas legais, que são sistematicamente modificados e atualizado. Essas funções 

não admitem erros, pois os mesmos, quando ocorrem, costumam gerar graves 

consequências para todos aqueles no rol dos responsáveis. 

O Exército Brasileiro está evoluindo no que tange ao ensino administrativo, com 

a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais ministrando, na modalidade a distância, a 

disciplina de gestão organizacional, que visa ambientar os capitães aperfeiçoados as 

diversas legislações das diversas funções administrativas de uma unidade militar. 
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Obrigado pela participação.  

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA ACERCA DO 

TEMA COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS.  

 

  

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 

OFICIAIS  

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

QUESTIONÁRIO  

  

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Inf Jackson Vargas de Amorim, cujo tema é:  A importância das 

competências organizacionais para a administração de organização militar valor 

batalhão: o mapeamento de competências organizacionais em organização militar 

valor batalhão.  

 

1. Em quais OM, valor batalhão, o sr já serviu? 

 

2. O Sr já desempenhou a função de Cmt SU/Chefe de seção de EM, em OM valor 

batalhão? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

3. Quais dos problemas administrativos abaixo, o sr já testemunhou em OM valor 

batalhão em que já serviu? 

(   ) MILITAR REINTEGRADO VIA JUDICIAL 

(   ) ERRO EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

(   ) MILITAR QUE FOI EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA FORÇA, PORÉM DEMOROU 

A TER O PAGAMENTO CORTADO 

(   ) ATRASO EM PAGAMENTO DE ALGUM DIREITO PECUNIÁRIO 

(   ) EXERCÍCIOS ANTERIORES 

(   ) MILITAR EXCLUÍDO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

 

 

 



17 

 

4. O Sr, em alguma unidade valor batalhão em que serviu, testemunhou o Cmt OM 

realizar o devido mapeamento de competências organizacionais, a fim de colocar o 

homem certo na função certa? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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ANEXO B: Solução Prática 

 

A presente pesquisa concluiu que o mapeamento das competências organizacionais, 

em uma unidade valor batalhão, é de vital importância para a administração desta OM, 

e primordialmente para o sucesso do comandante. É inegável que nos tempos atuais 

da força terrestre, a atividade administrativa tem ganhado relevância, em alguns 

casos, nos fatos práticos, tem preponderado sobre as atividades operacionais. 

 

Para o sucesso da administração da OM é importante que:  

 

- O Cmt, ao assumir o comando de uma unidade valor batalhão, faça um mapeamento 

de competências organizacionais dos militares de sua unidade, mais especificamente 

aqueles que compõem as seções de EM, e determine aos Cmt SU, que levantem no 

seio de seus subordinados algum militar com conhecimento de interesse.  

 

- Caso seja colocado algum militar em uma função, para ele, inédita, deve-se realizar, 

o quanto antes, uma capacitação. 

 

- A realização de simpósios administrativos, pelo menos um a cada trimestre. 

 

- Desenvolvimento de mentalidade; assim como o judiciário entende das leis, os 

militares tem que entender e estudar suas normas e regulamentos. 
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