O Sistema de Gestão do Desempenho:
uma ferramenta para a Transformação do Exército

A Avaliação do Desempenho é tarefa essencial em qualquer organização eficiente, sendo considerada
como um dos indicadores da qualidade da gestão dos recursos humanos. É preciso, no entanto, que se
reconheça que não é um processo absolutamente objetivo e livre de erros. A eficácia da Avaliação depende,
fundamentalmente, de um sistema bem concebido e adequado às necessidades da organização, bem como do
comprometimento e do senso de justiça de cada um dos avaliadores. Sobre as dificuldades na avaliação,
Pulakosi afirma:
“…gerentes são relutantes em oferecer uma opinião franca e ter uma discussão honesta com seus
subordinados por temerem prejudicar o relacionamento com seu pessoal, do qual dependem para ter o
trabalho realizado. Por outro lado, empregados consideram seus gerentes inábeis ao discutir seus
desempenhos e inefetivos ao orientá-los no desenvolvimento de suas capacidades. Outros reclamam dos
sistemas de avaliação, considerados burocráticos e trabalhosos, em face do valor agregado à organização. Isso
faz com que avaliados e avaliadores considerem, muitas vezes, a Avaliação do Desempenho como um mal
necessário a ser mitigado e não como um processo essencial que produz resultados vitais para a organização e
o profissional.”
Apesar das dificuldades intrínsecas ao processo, a Avaliação do Desempenho é instrumento essencial à
gestão do pessoal e representa uma das responsabilidades mais importantes inerentes à liderança de uma
organização. Concebida e realizada com efetividade, pode ser utilizada de diversas formas, como uma
poderosa ferramenta de:

motivação, pois cria a oportunidade de revisar as relações de trabalho com o subordinado,
reforçando o que vem sendo executado corretamente e corrigindo as deficiências;

gestão, para subsidiar processos seletivos e de promoção e como indicador da necessidade de
reorientação. Embora a avaliação de desempenho seja resultado da análise da performance individual,
problemas sistêmicos podem ser identificados a partir de seus resultados;

desenvolvimento profissional, na medida em que aponta os pontos fortes e as oportunidades
de melhoria do profissional, seja pelo autoaperfeiçoamento, seja pela capacitação; e

desenvolvimento de relacionamento interpessoal e de exercício da liderança.
O Exército Brasileiro dispõe de um sistema formal de avaliação desde 1973. Nesses mais de 40 anos,
buscando sempre dispor de ferramentas modernas e alinhadas com as demandas da Força, foram
implementadas nove atualizações. Em 2015, a avaliação será alinhada à Transformação do Exército, com o
Sistema de Gestão do Desempenho (SGD). O SGD pretende não só avaliar, mas gerenciar o desempenho
profissional,
buscando
dois
objetivos
finalísticos: o primeiro, com foco nas pessoas,
melhorar o desempenho profissional; e o
segundo, centrado na organização, subsidiar os
processos seletivos e de promoção do Exército.
Consideraram-se no processo de
desenvolvimento do Sistema de Gestão do
Desempenho (SGD) as diversas ferramentas e
alternativas oferecidas pela literatura sobre o
assunto, com suas potencialidades e limitações,
bem como larga experiência do Exército, com
mais de 40 anos de avaliação sistemática.
O Gerenciamento do Desempenho
Figura 1 - Dimensões da Avaliação
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passa a ser realizado em três dimensões (Figura 1): na primeira, o Diagnóstico Pessoal, para proporcionar ao
Avaliador um melhor conhecimento do perfil profissional do Avaliado; na segunda dimensão, a Avaliação
Formativa, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho funcional do militar, sem pontuação; e na terceira, a
Avaliação Somativa, para subsidiar os processos de promoção e de seleção.
A avaliação no SGD será realizada pela análise das competências básicas, comuns a todos os militares,
e específicas, relacionadas ao cargo, posto ou graduação. Para a definição das competências considerou-se,
além dos estudos realizados, uma pesquisa de opinião com mais de 10 mil militares, de Gen Ex a 3º Sgt, tendose concluído pela adoção de oito competências básicas — Camaradagem, Dedicação, Disciplina, Iniciativa,
Resistência Física, Responsabilidade, Competência Técnico-Profissional e Integridade—, e de 18 competências
específicas. Com o propósito de associar competências específicas a cargos, realizou-se um mapeamento das
funções ocupadas por oficiais e praças e atribuiu-se a cada cargo um rol de competências a serem avaliadas.
As competências que traduzem o desempenho profissional de um comandante, como se sabe, não são as
mesmas que representam a performance de um auxiliar de seção.

Assim, um militar passará a ser avaliado (Figura 2)
com base nas oito competências básicas, em três
competências específicas associadas ao seu posto
ou graduação (em azul) e em outras três
relacionadas ao seu cargo (em vermelho). O
Avaliador poderá ainda, se julgar conveniente,
incluir no processo de avaliação outras
competências específicas do SGD.
Figura 2 – Ficha de Avaliação

O SGD estabelece novas facilidades, como o acesso
online do Avaliado à sua avaliação (Figura 3), com a
finalidade precípua de orientar a melhoria de seu
desempenho profissional, um dos objetivos
fundamentais do SGD, favorecendo ainda maior
exercício da liderança pela interação do subordinado
no processo.
O SGD, buscando compor um espectro mais
abrangente do desempenho profissional do militar,
possibilitará a avaliação em até cinco situações,
conforme o caso:
Figura 3 – Visualização da Avaliação Formativa

 Avaliação Vertical Direta, quando há vínculo direto de subordinação, como na situação do Cmt
OM que avalia o Cmt SU (nesses casos é obrigatória a avaliação de todas as competências,
básicas e específicas);
 Avaliação Vertical Indireta, quando não há subordinação direta, como na situação do S3 e do
Cmt SU (o Avaliador escolhe as competências que irá avaliar);
 Avaliação Lateral, entre militares do mesmo posto ou graduação, de 3º Sgt a Cel (avaliação nas
competências básicas e nas específicas relacionados ao posto/graduação);
 Avaliação Externa, quando o Avaliador não pertence à OM do Avaliado (o Avaliador escolhe as
competências que irá avaliar); e
 Avaliação Escolar, no caso das escolas que já possuem um sistema formal, essa avaliação será
incorporada ao SGD.
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A avaliação, em cada uma dessas situações,
será realizada com base em seis descritores do
desempenho por competência (Figura 4), sendo a
pauta “Sempre Acima do Esperado” computada com
maior valor no sistema. A escolha da pauta “Sempre
Acima do Esperado” possibilita o registrado em um
banco de talentos, a ser considerado nos diversos
processos decisórios.
Após realizada a avaliação das competências
básicas e das específicas, é analisado o “desempenho
global” do militar, em três pautas: Superior, Adequado
e Oportunidade de Melhoria.

Figura 4 – Descritores do desempenho

A Figura 5 consolida o fluxo da avaliação no SGD. O processo inicia-se com o Diagnóstico Pessoal,
seguido da Entrevista Inicial. Ao final do 1º semestre é realizada a Avaliação Formativa, com vistas online ao
Avaliado, para seu autoaperfeiçoamento. Ao final do 2º semestre é realizada a Avaliação Somativa, a ser
utilizada nos processos decisórios da Força, também com vistas ao Avaliado. Caso discorde de seu conceito, o
Avaliado poderá com oportunidade fazer suas observações no próprio SGD, as quais seguirão para o
Comandante/Homologador. O Comandante, consultando o Avaliador e após análise, homologa a ficha de
avaliação ou anula o julgamento de alguma competência ou da ficha como um todo, conforme o caso. Antes
de concluir o processo, o Comandante selecionará um percentual de seus oficiais e praças, a seu critério,
considerado como merecedor do “Alto Desempenho”, pauta essa que distingue o militar dentre seus pares.

Figura 5 – Fluxo do Sistema de Gestão do Desempenho

Aspecto central ao êxito do SGD é o trabalho do Avaliador e do Comandante/Homologador, a quem
compete a apreciação do desempenho do Avaliado, a homologação das avaliações e a seleção do pessoal de
“Alto Desempenho”. Outro fator relevante é a calibragem da avaliação. O Departamento-Geral do Pessoal
considera, baseado no histórico dos processos, que a grande maioria dos militares deverá estar posicionada
nos descritores de desempenho “Algumas vezes acima do esperado” e “Conforme esperado”. Para controlar a
leniência e a severidade, o SGD produzirá relatórios que irão identificar as organizações militares com
eventuais distorções nas avaliações realizadas.
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Buscou-se, com avaliação em três níveis
(Figura 6) — por Competências, Desempenho
Global (Avaliador) e o Alto Desempenho
(Comandante) — maximizar a capacidade do
SGD de discriminar o desempenho dos
militares, identificando aqueles de maior
potencial profissional, e de enfrentar uma
das principais deficiências do sistema atual,
a leniência. Ainda, buscando ampliar o
universo dos avaliadores e atendendo às
diretrizes do Comandante do EB de valorizar
as praças, o Subtenente foi incluído na
condição de Avaliador.
Figura 6 – Níveis da Avaliação

De forma a garantir o entendimento das características e peculiaridades do SGD e coerente com sua
importância, o DGP, em parceria com a Fundação Trompowski, capacitou, em ensino à distância, cerca de 50
mil militares para utilizá-lo com efetividade.
O SGD é valioso instrumento de gestão dos recursos humanos, alinhado com as necessidades de um
Exército em Transformação. Essa sistemática — com diagnóstico do Avaliado, entrevistas, a avaliação
formativa e somativa, a mostra online, a avaliação lateral, a interação Avaliador-Avaliado e o banco de talentos
- permitirá o autoaperfeiçoamento dos militares, o exercício da liderança em todos os níveis e uma maior
efetividade no apoio aos processos decisórios, constituindo-se em eficaz ferramenta de gestão do
desempenho profissional.
É preciso, por fim, salientar que o êxito do Sistema de Gestão do Desempenho dependerá,
fundamentalmente, do trabalho e do comprometimento do Avaliador e do Cmt/Homologador, a quem
compete, em última análise, proceder aos juízos de valores que produzirão uma avaliação representativa do
desempenho profissional do militar no contexto do universo no qual está inserido.
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