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RESUMO 

 

O desafio das organizações no mundo de hoje é reter os trabalhadores do 

conhecimento, pois são eles a chave da construção de uma vantagem competitiva 

sustentável, e esse desafio vem ocorrendo em todos os tipos de organização e em 

todos os seus níveis. A dissertação teve como objetivo descrever como a 

movimentação de pessoal influencia na retenção do conhecimento. O referencial 

teórico abordou temas como gestão, criação, transferência e retenção de 

conhecimento, gestão de pessoas, rotatividade de pessoal e administração pública 

em virtude do local onde a mesma foi realizada. Foi realizado um estudo de caso 

qualitativo, de caráter descritivo, tendo como unidade de análise a Subseção de 

Pensionistas, da Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar do Exército 

Brasileiro, tendo sido feitas entrevistas com quatro chefes e oito analistas, oficiais e 

praças, usando, para triangulação com as entrevistas semiestruturadas, pesquisa 

documental e observação direta. As evidências foram tratadas e analisadas com 

auxílio de análise de conteúdo. Foi possível verificar que, apesar dos obstáculos 

encontrados, a transferência e o compartilhamento do conhecimento ocorrem. 

Entretanto, sua retenção fica prejudicada face ao alto índice de rotatividade das 

chefias e do curto tempo de permanência dos analistas na função. Por fim, são 

apresentadas recomendações para que se estude o mesmo assunto nas outras 

Organizações Militares de atividade idêntica no Exército e nas outras Forças 

Armadas. 

 



 

ABSTRACT 

 

The challenge for organizations in today's world is to retain knowledge 

workers because they are the key to building a sustainable competitive advantage, 

and this challenge has been occurring in all types of organization and at all levels. 

This research aimed at describing how personnel moves influence knowledge 

retention. The theoretical framework addressed topics such as knowledge 

management, creation, transfer and retention; people management; staff turnover; 

and public administration. The fieldwork is based upon a descriptive qualitative case- 

study, where the unit of analysis was the Pensioners Subsection, within the Retired 

and Pensioners Section of the 1st. Military Region of the Brazilian Army. Semi-

structured interviews were made with four Subsection heads and eight analysts, 

officers and sergeants, complemented by documental research and direct 

observation for triangulation with interviews. Evidence was treated and analyzed 

through content analysis. It could be pointed out that, despite obstacles encountered, 

knowledge transfer and sharing occurs. However, knowledge retention was impaired 

due to the high turnover of Subsection heads and analysts’ short time length of duty. 

At last, recommendations are made for researching that subject matter in the other 

military organizations with the same tasks within the Army and also in the other 

Armed Forces. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

As organizações públicas possuem profissionais que passam toda a carreira 

na mesma organização, haja vista terem sido aprovados em concurso público, o que 

possibilita que esses profissionais adquiram vasto conhecimento com sua 

experiência ao longo da carreira. Este é o caso das Forças Armadas, as quais, 

apesar de possuírem em seus quadros militares temporários, tem a grande maioria 

de seu corpo formado por militares de carreira.  

Entretanto, é necessário ressaltar uma peculiaridade delas, que ocorre mais 

intensamente no Exército Brasileiro: as frequentes movimentações de pessoal 

(transferências), o que se passará a chamar doravante de rotatividade funcional.  

O Exército Brasileiro tem como regra a rotatividade de seu pessoal para 

manter o adestramento de suas tropas, oxigenando e preenchendo todas as vagas 

existentes nas diversas organizações militares (OM) espalhadas por todo o País, 

diversas delas instaladas em locais de difícil acesso e com poucos recursos. Essa 

rotatividade é realizada por meio de transferências, e não com admissões e 

demissões. Para tal, a regra geral para os militares combatentes - aqueles formados 

para a atividade-fim da Força, que são a maioria - é que ocorram movimentações de 

pessoal a cada dois anos para os oficiais e a cada três anos para as praças 

(subtenentes e sargentos). 

O Exército Brasileiro está disposto no território nacional, por meio de suas 

organizações militares, de forma a prestar pronta resposta a qualquer ameaça a 

soberania do Brasil, e assim cumprir a sua destinação constitucional, sua atividade-

fim. Para fazê-lo, conta com os mais diversos tipos de Organizações Militares, 



13 

 

adaptadas a combater em região de montanha, selva, caatinga, entre outras. Para 

tanto necessita manter seu pessoal constantemente adestrado. A formação 

profissional do militar é realizada nas diversas escolas militares existentes no 

Exército, difundindo o Ensino na linha Bélica, também intitulado de Ciências 

Militares. Durante a carreira, o militar realiza diversos cursos de especialização e 

aperfeiçoamento ligados a sua formação específica, deixando-o a par do 

conhecimento necessário ao desempenho de suas responsabilidades, referente ao 

posto/graduação que esteja ocupando, dentro de sua progressão funcional, e 

alinhado com as inovações doutrinárias. Entretanto, existem algumas organizações 

militares ligadas diretamente à administração da força terrestre, responsáveis pela 

atividade-meio, e, portanto, voltadas para dar o suporte necessário para que a 

atividade-fim seja realizada. Essas organizações possuem rotinas completamente 

diferentes das citadas anteriormente, e necessitam de pessoal com experiência e 

conhecimento específico dos regulamentos, normas e legislação a serem aplicadas. 

Entretanto, dada a complexidade e quantidade de textos legais existentes sobre os 

mais variados assuntos, o desenvolvimento das atividades, em sua plenitude e em 

perfeitas condições, demanda de tempo, de que muitas vezes a Organização não 

dispõe. O conhecimento exigido para o desempenho das atividades nessas 

Organizações Militares “administrativas”, em sua maioria, nada tem a ver com 

aquele aprendido nas escolas onde são formados os militares combatentes, maioria 

dos ocupantes dos cargos existentes nas citadas Organizações Militares. Por se 

tratar de um conhecimento específico e diretamente relacionado às atividades ali 

desempenhadas, geralmente, aqueles que chegam para trabalhar nessas 
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organizações militares jamais tiveram contato com esse tipo de conhecimento, que 

acaba sendo aprendido com a prática no dia a dia.  

Proporcionalmente, as organizações militares relacionadas diretamente à 

administração da força terrestre são em número bem menor se comparadas àquelas 

que se destinam à sua atividade-fim; em consequência, o número de pessoas que 

nelas atuam também é bem reduzido. 

Um exemplo marcante, que chama a atenção, são as atividades ligadas à 

administração dos inativos e pensionistas das Forças Armadas. Devido ao grande 

número de pessoas administradas, pela grande complexidade e variedade da 

legislação e também pelo vultoso impacto financeiro a ser administrado e controlado, 

torna-se imprescindível que os militares ali alocados possuam o conhecimento 

adequado para o exercício de suas atividades.   

Para Tonet e Paz (2006), o conhecimento é um recurso estratégico 

importante para organizações públicas e privadas, e sua gestão é um processo que 

busca otimizar esse recurso tão importante nos dias atuais. Para essas autoras, 

compartilhar o conhecimento, para uma empresa, é um modo de assegurar que 

seus colaboradores estejam repassando o conhecimento que possuem aos seus 

colegas de trabalho, garantindo assim, a disseminação e a posse do conhecimento 

de que a organização necessita.  

Becker, Huselid e Ulrich (2001, p. 22) afirmam que a vantagem competitiva 

de uma organização será decorrência dos recursos e capacidades internas das 

organizações, “inclusive da aptidão de a empresa desenvolver e reter uma força de 

trabalho capaz e comprometida”.  
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Entretanto, no caso do Exército, um reduzido número de pessoas atua nas 

organizações militares administrativas. Seus cargos e funções, em sua maioria, são 

preenchidos por militares combatentes, formados para a atividade-fim da Força, que 

ali permanecem, em média, por dois anos. Em consequência, o curto espaço de 

tempo de permanência nessas organizações, além de dificultar a aquisição de um 

conhecimento consistente, o conhecimento por eles adquirido durante sua 

permanência nessas organizações acaba por se perder ao longo do tempo, uma vez 

que grande parte desses militares não mais voltará a atuar nessas funções. 

1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

Diante da diferença da natureza entre as atividades executadas pelas 

organizações militares relacionadas à atividade-fim e à administração da força 

terrestre, considerando a política de movimentação de pessoal adotada pelo 

Exército Brasileiro, a dificuldade em adquirir pleno conhecimento dos assuntos 

relacionados à Subseção de Pensionistas, objeto deste estudo, face à existência de 

vasta legislação necessária à execução da análise dos processos de pensão militar, 

além da inexistência de um sistema de gestão de conhecimento, pergunta-se: 

Quais os fatores dificultadores da retenção do conhecimento 

organizacional face à rotatividade de pessoal nas Seções de Inativos e 

Pensionistas (SIP) do Exército Brasileiro? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

Descrever os fatores dificultadores da retenção do conhecimento 

organizacional face à rotatividade de pessoal nas Seções de Inativos e Pensionistas 

(SIP) do Exército Brasileiro.  

1.3.2 Objetivos Intermediários 

- Descrever como é realizada a transferência de conhecimento 

administrativo nas SIP. 

- Levantar as práticas utilizadas para a retenção do conhecimento nas SIP. 

- Descrever os problemas ocasionados pelas movimentações de pessoal, 

no tocante à execução das atividades e à continuidade das atividades 

desenvolvidas pelas SIP. 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

As movimentações de oficiais e praças combatentes, mesmo quando 

ocorridas no prazo previsto na legislação, geram efeitos negativos para as 

organizações militares diretamente ligadas à administração, que necessitam de 

conhecimento especializado, deixando claro que há problemas de gerenciamento do 

conhecimento a serem solucionados. 

1.5 DELIMITAÇÃO 

1.5.1  Geográfica 

A pesquisa teve como foco a Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª Região 

Militar, localizada na cidade do Rio de Janeiro, ficando restrita à chefia e aos 

colaboradores da Subseção de Pensionistas – SS2, em virtude de ser a seção de 
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maior efetivo e de sua importância, pela quantidade de pensionistas a ela 

vinculados. 

1.5.2 Temporal 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2011. 

1.5.3 Teórica 

No que se refere ao referencial teórico, a pesquisa se restringiu aos 

conceitos de gestão, transferência e retenção do conhecimento e de gestão de 

pessoas, onde serão abordadas as funções de Recursos Humanos, as relações 

funcionais e a rotatividade. 

1.6  RELEVÂNCIA  

1.6.1 Profissional 

A presente pesquisa pode fornecer subsídios para posteriores estudos sobre 

alocação, permanência e qualificação de pessoal, e, ainda, para a criação de um 

sistema de gestão do conhecimento na organização militar pesquisada e afins. 

1.6.2 Acadêmica 

Nos últimos anos, a gestão do conhecimento vem recebendo maior atenção 

da administração pública federal. Apesar disso, ainda existe espaço para estudos 

ligados a gestão, transferência e retenção do conhecimento, principalmente focando 

nas Forças Armadas, tendo em vista que os estudos existentes estão ligados à 

atividade-fim ou a aspectos ligados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, 

não contemplando as atividades administrativas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O estudo do conhecimento é tão antigo quanto à própria historia do homem. 

O conhecimento vem sendo estudado desde o período grego, vindo a ganhar 

atenção redobrada recentemente (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

O conhecimento não é algo novo. Novo é 
reconhecer o conhecimento como um ativo 
corporativo e entender a necessidade de geri-lo e 
cercá-lo do mesmo cuidado dedicado a obtenção 
de valor de outros ativos intangíveis (DAVENPORT; 
PRUSAK, 1998, p. 14). 
 

De acordo com Davenport e Prusak (1998), embora o conhecimento esteja 

relacionado a dados e informações, ele não é um nem outro, e a diferença entre eles 

gera muita confusão. Para esses autores, é importante frisar que dado, informação e 

conhecimento não são sinônimos, e entender o que são esses três elementos é 

essencial para o sucesso de qualquer trabalho ligado ao conhecimento. 

Dados “são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. 

Num contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros 

estruturados de transações”, que apenas descrevem o que aconteceu, não 

fornecendo julgamento, interpretação ou qualquer outra base para a tomada de 

decisão, uma vez que nada dizem sobre a própria importância ou relevância. Para 

esses autores, “os dados são importantes para as organizações [...] porque são 

matéria-prima essencial para a criação da informação.” Dados são transformados 

em informação quando se agrega valor a eles (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 2-

3). 
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Davenport e Prusak (1998, p. 4) definem a informação como uma 

mensagem e afirmam que, ao contrário dos dados, a informação possui significado e 

“tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo e exercer algum 

impacto sobre seu julgamento e comportamento”. Por outro lado, para Sveiby (1998, 

p. 51), “a informação é desprovida de significado e vale pouco”, pois o valor não está 

na informação, mas na criação do conhecimento de que ela pode fazer parte.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a informação pode ser vista de duas 

perspectivas: sintática, que diz respeito ao volume das informações, onde o fluxo é 

medido sem considerar o significado; e semântica, considerada mais importante 

para a criação do conhecimento, pois se concentra no significado transmitido. Para 

eles, a informação é um fluxo de mensagens, já o conhecimento é criado por esse 

próprio fluxo de informação, ancorado nas crenças e compromissos daquele que o 

possui. Tanto um quanto outro “são específicos ao contexto e relacionais na medida 

em que dependem da situação e são criados de forma dinâmica na interação social 

entre as pessoas” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 67). 

Para Davenport e Prusak (1998, p. 6), a maioria das pessoas entende que o 

conhecimento é mais amplo e profundo do que dados e informação, e apresentam 

sua definição funcional de conhecimento:  

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência 
condensada, valores, informação contextual e 
insight experimentado, a qual proporciona uma 

estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos conhecedores. Nas 
organizações, ele costuma estar embutido não só 
em documentos ou repositórios, mas também em 
rotinas, processos, práticas e normas 
organizacionais. 
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 Para eles, o conhecimento é uma mistura de diversos elementos que existe 

dentro das pessoas, faz parte da complexidade e imprevisibilidade humana, e deriva 

da informação da mesma forma que esta deriva dos dados. Pode ser gerado por 

meios estruturados (livros e documentos), e pelo contato pessoa a pessoa 

(conversas, relações de aprendizado, etc.). O conhecimento se desenvolve ao longo 

do tempo através da experiência e, diferentemente de dados e informação, contém 

discernimento. Ele nos permite reconhecer padrões familiares e julgar novas 

situações e informações à luz daquilo que já é conhecido.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 9), “o aprendizado mais poderoso 

vem da experiência direta”. Para Choo (2006), o conhecimento está na mente das 

pessoas, interagindo entre elas e realizando trocas nas atividades criativas das 

pessoas. Davenport e Prusak (1998, p. 13), afirmam que o conhecimento é 

desenvolvido através do tempo e com a experiência adquirida por meio de cursos, 

livros, mentores, e ainda, do aprendizado informal. O conhecimento adquirido por 

meio da experiência torna seu possuidor capaz de reconhecer padrões familiares 

permitindo fazer inter-relações entre o que está acontecendo no presente e o que 

aconteceu no passado. Pessoas dotadas de conhecimento conseguem enxergar 

padrões conhecidos em situações novas, sendo capazes de responder às novas 

situações de forma apropriada e não precisando construir novas respostas a partir 

do zero a cada nova situação. Dessa forma, o conhecimento possibilita lidar com as 

situações, mesmo as mais complexas, de forma mais veloz. Sveiby (1998, p. 44) 

define o conhecimento “como uma capacidade de agir”.   
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De acordo com Davenport e Prusak (1998), o conhecimento pode ser 

comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com 

o meio ambiente.  

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) consideram o conhecimento como “um 

processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à ‘verdade’”, e 

que, ao contrário da informação, o conhecimento é sobre crenças e compromisso. 

Davenport e Prusak (1998, p. 14) afirmam que, “valores e crenças são partes 

integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande medida, aquilo que o 

conhecedor vê, absorve e conclui a partir de suas observações”, ou seja, cada 

pessoa interpretará determinada situação em função dos valores que possui.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 64), 

a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o 
conhecimento é criado por esse próprio fluxo de 
informação, ancorado nas crenças e compromissos 
de seu detentor. [...] o conhecimento está 
essencialmente relacionado com a ação humana. 
 

O conhecimento humano pode ser classificado em dois tipos: tácito e 

explícito. Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento explícito é formal e 

sistemático, podendo ser expresso em palavras e números, além de facilmente 

comunicado e compartilhado. O conhecimento tácito, por outro lado, é altamente 

pessoal e difícil de formalizar, tornando difícil sua transmissão e compartilhamento. 

Consiste nas habilidades técnicas – know how – de cada indivíduo e está enraizado 

em suas ações, experiências, emoções, valores ou ideais. O conhecimento tácito 

possui duas dimensões: a dimensão técnica, que consiste das habilidades informais 

(difíceis de ser detectadas), os insights, as intuições e palpites do indivíduo; e a 

dimensão cognitiva, que são as crenças, valores, percepções, emoções, ideais e 
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modelos mentais tão inseridos no indivíduo que são considerados naturais e dão 

forma à sua percepção de mundo. 

QUADRO 1: Dois tipos de conhecimento 

Conhecimento tácito (subjetivo) Conhecimento explícito (objetivo) 

Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 

Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento sequencial (lá e então) 

Conhecimento análogo (prática) Conhecimento digital (teoria) 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
 

De acordo com esses autores, o conhecimento não é explícito ou tácito, é 

tanto um quanto o outro, pois são mutuamente complementares. Para Nonaka e 

Takeuchi (1997, p. 67), “o conhecimento humano é criado e expandido através da 

interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito”. Essa 

interação é chamada de conversão de conhecimento.  

2.1.1 Construção do Conhecimento  

“O conhecimento é entregue através de meios estruturados [...] e de 

contatos pessoa a pessoa que vão desde conversas até relações de aprendizado.” 

(DAVENPORT; PRUSAK,1998, p. 7). 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 1) entendem a criação do conhecimento como 

“a capacidade de uma empresa criar novo conhecimento, difundi-lo na organização 

como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas”. 

Para Choo (2006), a organização cria, organiza e processa a informação 

gerando novos conhecimentos por meio do aprendizado. Durante a construção do 

conhecimento, o principal processo de informação é a conversão do conhecimento. 

A construção do conhecimento ocorre quando há uma relação sinérgica entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito, e quando as relações sociais 
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propiciam a criação de novos conhecimentos por meio da conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 62), “o segredo da criação do 

conhecimento está na mobilização e conversão do conhecimento tácito”. E a fonte 

da aquisição do conhecimento tácito está na experiência, uma vez que dificilmente 

uma pessoa será capaz de acompanhar o processo de raciocínio de outra se não for 

através de uma experiência compartilhada. 

 A conversão de conhecimento pode ocorrer de modos diferentes, conforme 

Nonaka e Takeuchi (1997):  

 Socialização: conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito; 

o conhecimento é criado e compartilhado através da experiência direta, 

acontecendo de indivíduo para indivíduo. 

 Externalização: conversão de conhecimento tácito em conhecimento 

explícito; é a articulação do conhecimento tácito pelo diálogo e reflexão, 

acontecendo de indivíduo para o grupo. De acordo com Choo (2006), é 

fundamental para a construção do conhecimento.  

 Combinação: conversão de conhecimento explícito em conhecimento 

explícito; o conhecimento é construído por meio da reunião de 

conhecimentos explícitos de várias fontes diferentes; é a sistematização e 

aplicação do conhecimento explícito e da informação, acontecendo do grupo 

para a organização; e 

 Internalização: conversão de conhecimento explícito em conhecimento 

tácito; as experiências provenientes de outras formas de construção de 

conhecimento são incorporadas ao conhecimento tácito como modelos 
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mentais ou rotinas de trabalho comuns; é facilitada quando o conhecimento 

é transmitido através de documentos ou estórias, possibilitando assim que 

as pessoas revivam a experiência do outro; é o aprendizado de novo 

conhecimento tácito na prática, pois acontece da organização para o 

indivíduo. 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 23), “a criação do conhecimento 

começa com a socialização e passa através de quatro modos de conversão do 

conhecimento, formando uma espiral.” O conhecimento é amplificado quando passa 

pelos quatro modos de conversão, e a espiral também é amplificada quando passa 

do indivíduo para o grupo e, então, para a organização. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 77) afirmam que, para que a criação do 

conhecimento seja viabilizada, “o conhecimento tácito acumulado precisa ser 

socializado com os outros membros da organização, iniciando assim uma nova 

espiral do conhecimento”.    

Davenport e Prusak (1998) apresentam cinco modos de gerar conhecimento: 

a. Aquisição: conhecimento adquirido por uma organização ou desenvolvido 

por ela; não precisa ser recém-criado, pode apenas ser novo para a 

organização. Comprar conhecimento (adquirir outra organização ou contratar 

pessoas) é a maneira mais simples e eficaz para aquisição de 

conhecimento; entretanto, o conhecimento também pode ser alugado 

(contratação de um consultor para que ele compartilhe seus conhecimentos 

ou os aplique em determinado assunto) ou financiado (apoio financeiro dado 

à pesquisa, por uma empresa que terá em troca o direito de prioridade do 

uso comercial, no caso de bons resultados). 
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b. Recursos dedicados: unidades ou grupos formados para uma 

determinada finalidade com o objetivo de fazer surgir conhecimento novo. 

Como exemplo, vale salientar os departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento e algumas bibliotecas corporativas. É um conhecimento 

complicado de ser transferido, em virtude de os recursos dedicados serem 

distintos do trabalho cotidiano da organização. 

c. Fusão: é a reunião de pessoas com diferentes perspectivas, habilidades, 

ideias e valores para trabalhar em determinado problema ou projeto, a fim de 

se chegar a uma resposta conjunta, gerando soluções criativas. Reunir uma 

variedade de talentos e históricos de experiência aumenta a chance de 

resultados bem sucedidos. Leonard-Barton (1995) chama esse processo de 

abrasão criativa e o descreve dizendo que a inovação ocorre nas fronteiras 

entre as mentes, e não a partir de uma só base de conhecimento. 

Cinco são os princípios que podem fazer a fusão funcionar de forma 

produtiva, segundo Davenport e Prusak (1998, p. 75): 

1. Promover a conscientização do valor do 
conhecimento procurado e a disposição de investir 
no processo de sua geração. 
2. Identificar funcionários com potencial do 
conhecimento que possam efetivamente se reunir 
num esforço de fusão. 
3. Enfatizar o potencial criativo subjacente na 
complexidade e diversidade de ideias, encarando 
as diferenças como algo positivo e não como fontes 
de conflito, e evitar respostas simples a perguntas 
complexas. 
4. Tornar clara a necessidade de geração do 
conhecimento de modo a estimulá-la, recompensá-
la e direcioná-la rumo a um objetivo comum. 
5. Introduzir parâmetros para mensurar o sucesso 
obtido que reflitam o verdadeiro valor do 
conhecimento, em vez de se ater ao limitado 
balanço contábil. 
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d. Adaptação: as rápidas e contínuas mudanças que ocorrem no ambiente 

externo (novos produtos concorrentes, novas tecnologias e mudanças 

sociais e econômicas) fazem com que as organizações se adaptem, 

incentivando a geração de conhecimento. “Há um volume cada vez maior de 

literatura relativa a sistemas adaptativos, auto-organizadores e complexos e 

à relevância desses modelos para a eficácia e estratégia organizacional” 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 76). 

e. Redes do conhecimento: o conhecimento, dentro das organizações, 

também pode ser gerado pelas redes informais e auto-organizadas, isto é, 

por pessoas possuidoras de conhecimento que se unem, motivadas por 

interesses comuns. Conversas pessoalmente, por telefone ou por e-mail, 

são maneiras pelas quais essas pessoas compartilham seus conhecimentos 

e resolvem problemas em conjunto. Quando o conhecimento partilhado é 

suficiente para se comunicar e cooperar, esse tipo de contato é capaz de 

gerar conhecimento novo e aumentar o conhecimento de toda a 

organização. 

Em todos esses modos de geração de conhecimento é possível identificar a 

necessidade de serem alocados tempo e espaço para criação e aquisição de 

conhecimento e de que se reconheça que a geração de conhecimento é importante 

para o sucesso da organização e um processo que pode ser alimentado.   

2.1.2 Organização do conhecimento 

As organizações interagem com o ambiente o tempo todo. Para lidar de 

forma dinâmica com as mudanças no ambiente, a organização deve se transformar, 
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pois é preciso que se criem informação e conhecimento. Para Nonaka e Takeuchi 

(1997, p. 59), “a organização se recria destruindo o sistema de conhecimento 

existente e encontrando novas formas de pensar e fazer as coisas”.  

Segundo Choo (2006, p. 17), ”uma organização do conhecimento é aquela 

que possui informações [...] e conhecimentos que lhe conferem uma vantagem, 

permitindo-lhe agir com inteligência, criatividade e, ocasionalmente, com esperteza”, 

com ações baseadas numa correta compreensão de seu ambiente e necessidades, 

alavancadas pelas informações disponíveis e competências das pessoas. 

Uma organização do conhecimento é capaz de:  

 Adaptar-se às mudanças do ambiente no 
momento adequado e de maneira eficaz; 

 Empenhar-se na aprendizagem constante, o que 
inclui desaprender pressupostos, normas e crenças 
que perderam validade; 

 Mobilizar o conhecimento e a experiência de 
seus membros para gerar inovação; 

 Focalizar seu conhecimento em ações racionais 
e decisivas.(CHOO, 2006, p. 31) 

 

O conhecimento organizacional é a capacidade que uma organização tem 

de criar conhecimento, disseminá-lo e incorporá-lo a produtos e serviços. O 

conhecimento organizacional está relacionado à experiência física e à tentativa e 

erro na elaboração de modelos mentais e ao aprendizado. A criação do 

conhecimento se dá pela interação contínua e dinâmica entre os conhecimentos 

tácito e explícito, que, por sua vez, é moldada pelos diferentes modos de conversão 

de conhecimento. “A criação do conhecimento organizacional é um processo em 

espiral, que começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de 
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interação que cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e 

organizações” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 82). 

O conhecimento organizacional recebe forte impacto dos valores e crenças 

das pessoas, isto porque as organizações são constituídas por pessoas cujos 

pensamentos e atos são influenciados por seus valores e crenças. Até mesmo as 

organizações, com suas histórias que têm origem nos atos e palavras das pessoas, 

expressam valores e crenças corporativos. Valores e crenças integram o 

conhecimento e são importantes, pois determinam o que o conhecedor vê, absorve 

e conclui a partir de suas observações, já que “pessoas com diferentes valores 

‘veem’ diferentes coisas numa mesma situação e organizam seu conhecimento em 

função de seus valores” (DAVENPORT; PRUSAK , 1998, p. 14). 

Segundo Sveiby (1998), os profissionais de uma organização do 

conhecimento são altamente qualificados e com alto nível de escolaridade, sendo 

chamados por ele de trabalhadores do conhecimento. O trabalho desses 

profissionais consiste em converter informação em conhecimento utilizando, na 

maioria das vezes, suas próprias competências. Nesse tipo de organização, os 

ativos intangíveis são muito mais valiosos que os ativos tangíveis que a organização 

possui.  

2.1.3 Transferência e Compartilhamento de Conhecimento 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que, rápida ou lentamente, produtiva ou 

improdutivamente, o conhecimento se movimenta nas organizações e que, ao 

contrário do conhecimento individual, o conhecimento organizacional é dinâmico e 

movido por uma variedade de forças. Segundo Tonet e Paz (2006), o 

compartilhamento do conhecimento, para as empresas, é uma maneira de assegurar 
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que seus colaboradores estejam repassando o conhecimento que possuem a seus 

colegas de trabalho, garantindo, assim, a disseminação e a posse do conhecimento 

de que a empresa necessita. Mas, apesar de o compartilhamento do conhecimento 

se mostrar de grande importância no mundo atual, a concretização desse 

compartilhamento é difícil. Para essas autoras, para que ocorra o compartilhamento 

do conhecimento é preciso existir uma linguagem comum entre as pessoas, e isto 

consiste em um grande obstáculo, uma vez que, para se transmitir um conhecimento 

novo, é necessária a utilização de um vocabulário inovador ou de termos que 

acabam sendo mal interpretados pelo receptor. 

Segundo Sveiby (1998), o conhecimento pode ser transferido de duas 

maneiras: pela informação e pela tradição. A informação transfere o conhecimento 

de forma indireta (palestras, apresentações audiovisuais). A tradição transfere o 

conhecimento de forma direta, de pessoa para pessoa (aprendizado pela prática). 

Se o objetivo da transferência de conhecimento for aumentar a competência, o 

método mais indicado é a transferência pela tradição, pois as pessoas aprendem 

principalmente seguindo os exemplos umas das outras, praticando e conversando. 

Esse autor afirma (p. 52) que “a competência é transferida com mais eficácia quando 

o receptor participa do processo” e que a aprendizagem prática é a melhor forma de 

aprender no ambiente de trabalho. 

Para Davenport e Prusak (1998), existe um mercado do conhecimento. As 

organizações podem comprar conhecimento de fora contratando banqueiros de 

investimentos, advogados, consultores, pagando por seu conhecimento 

especializado. Dentro da organização, raramente o conhecimento é pago com 

dinheiro, mas existem moedas convencionadas que regem esse mercado. Nos tipos 
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de pagamento existentes no mercado do conhecimento, operam três fatores que 

são, em ordem de importância: a reciprocidade, a reputação e o altruísmo. O 

mercado do conhecimento nas organizações é semelhante aos mercados de bens 

tangíveis, com compradores (pessoas que estão tentando resolver um problema 

cuja complexidade e incerteza não permitem uma resposta fácil) e vendedores 

(pessoas que têm reputação no mercado interno da organização em virtude de 

possuir o conhecimento de um determinado assunto) negociando para chegar a um 

preço satisfatório para ambos; há corretores aproximando compradores e 

vendedores; e até empresários usando o conhecimento que possuem do mercado 

para ter poder. Essas transações do conhecimento ocorrem porque as pessoas que 

participam desse mercado acreditam que poderão se beneficiar de alguma forma. A 

esperança das pessoas que buscam o conhecimento é que ele as ajude a obter 

sucesso no trabalho.   

Os mesmos autores afirmam (1998, p. 30) que “o conhecimento é o remédio 

mais procurado para incerteza”. Quando é necessário solucionar algum problema e 

se precisa de aconselhamento sobre determinado assunto, a maioria das pessoas 

consulta outras que julgam ser conhecedoras daquele assunto. Mesmo quando uma 

pessoa fornece conhecimento, ela também espera se beneficiar.  

O mercado do conhecimento é um sistema no qual os participantes trocam 

um bem escasso por um valor presente ou futuro, mas o dinheiro não costuma estar 

envolvido nessas transações. Para que a gestão do conhecimento seja bem 

sucedida, é preciso entender que os mercados do conhecimento existem e que eles 

funcionam de forma semelhante aos demais mercados. Quando iniciativas onde se 

acreditava que o conhecimento fluiria livremente pela organização, através de canais 
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eletrônicos, não davam certo, o normal era culpar o software, mas o real era o fato 

de que é muito raro que as pessoas deem para outras seus bens valiosos (incluindo 

o conhecimento) sem esperar algo em troca. Mesmo sem se dar conta, as pessoas 

fazem escolhas o tempo todo para aplicar seu tempo e esforços da melhor maneira 

possível, e o critério mais comum utilizado é o interesse próprio. Até mesmo 

transações sociais são geralmente baseadas em algum tipo de intercâmbio de 

interesses. A única forma de se ter um bom funcionamento do mercado é 

reconhecer que existem forças de mercado, entender como ele funciona e torná-lo 

mais eficiente (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 30). 

Para esses autores, se a política da organização permite que pessoas que 

não compartilham seu conhecimento prosperem, os compradores do conhecimento 

não terão moeda suficientemente tentadora para comprar o conhecimento de que 

necessitam, e o intercâmbio de conhecimento será mínimo. Se dentro da 

organização, admitir que não se consiga resolver um problema sozinho é sinal de 

fraqueza, o custo de se comprar o conhecimento necessário para resolvê-lo será 

alto demais, e mais uma vez o mercado do conhecimento não funcionará bem. Em 

uma organização cuja cultura reprova o exibicionismo, quem possui conhecimento 

reluta em ostentá-lo para não gerar a desconfiança dos colegas e isso também 

resulta na ineficiência do mercado do conhecimento. “Embora normas culturais 

possam também exercer impactos positivos, elas inibem os mercados internos do 

conhecimento” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 32). 

Tonet e Paz (2006) apresentam um modelo de compartilhamento de 

conhecimento cujo foco principal é o processo que ocorre nos grupos de trabalho. 

Nesse modelo, a organização é considerada como um elemento do contexto onde o 
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grupo de trabalho se encontra inserido. O modelo considera que o processo de 

compartilhamento é composto por quatro fases: 

 Iniciação: ações voltadas para analisar e identificar as necessidades de 

conhecimentos, e as oportunidades para utilizar conhecimentos novos ou 

diferentes, e localizar as fontes onde esses conhecimentos podem ser 

encontrados. 

 Implantação: ações voltadas para promover a integração entre as fontes e 

os destinatários do conhecimento. 

 Apoio: ações voltadas para criar oportunidades de exercício do 

conhecimento compartilhado, promovendo a orientação na prática, até que 

ocorra a assimilação do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades 

necessárias. 

 Incorporação: ações voltadas para fazer que o conhecimento 

compartilhado flua livremente entre as pessoas que irão usá-lo. 

O modelo proposto pelas autoras considera como elementos básicos: a 

fonte do conhecimento – aquele que possui o conhecimento a ser compartilhado; 

seu destinatário – aquele que possui a expectativa ou necessidade de adquirir 

conhecimento; o conhecimento em si; e o contexto em que o conhecimento ocorre. 

Para essas autoras, o conhecimento é um recurso estratégico importante 

para empresas públicas e privadas. A gestão do conhecimento é um processo que 

busca a otimização desse recurso, tão importante nos dias atuais. A importância do 

modelo apresentado está no fato de localizar diferentes fases do processo de 

compartilhamento e relacionar cada fase com situações que poderão ocorrer e 

interferir no processo. Segundo elas, para que o conhecimento possa ser 
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compartilhado, as organizações devem investir em ambientes favoráveis à livre 

circulação do conhecimento, em ambientes que propiciem o encontro e a conversa 

entre as pessoas, para que estas criem o hábito de falar e ouvir, agindo como fonte 

e como receptores de conhecimento. 

2.1.4 Retenção do Conhecimento 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport e Prusak (1998), o 

conhecimento é adquirido através da experiência. Esses últimos afirmam que o 

conhecimento torna seu possuidor capaz de reconhecer padrões e fazer inter-

relações entre o que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado, 

o que possibilita que seu detentor lide com as situações, mesmo as mais complexas. 

O grande desafio das organizações atualmente é manter funcionários cujo 

conhecimento tem grande valor competitivo (DeLONG, 2004; JAMROG, 2004; 

SOMAYA; WILLIAMSON, 2008). Davenport (2005, p. 10) afirma que esses 

funcionários são conhecidos como trabalhadores do conhecimento e possuem “um 

alto grau de especialização, educação ou experiência, e o principal propósito do seu 

trabalho envolve a criação, distribuição ou aplicação do conhecimento”. É importante 

captar e aplicar o conhecimento tácito, pois este é a chave para a construção de 

uma vantagem competitiva sustentável (LUBIT, 2001; NISSEN, 2005). 

Nelson e McCann (2010) afirmam que o desafio de reter conhecimento vem 

ocorrendo em todos os tipos de organização e em todos os níveis de gestão. Para 

O’Neal (2005) isso é decorrente do aumento da mobilidade dos profissionais ao 

longo de sua carreira. Bliss (2013) afirma que os custos da rotatividade são, em 

geral, significativos, variando de 100% a 150% do vencimento base de um 

funcionário, se forem incluídos os custos de substituição, como contratação e 
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treinamento, e ainda, os custos de perda de produtividade. Para Griffeth e Hom 

(2001), podem chegar até mesmo a 200%.  

Segundo Mohamed et al. (2006), é muito difícil documentar os custos 

associados à perda do conhecimento tácito, haja vista ser menos provável que esse 

tipo de conhecimento seja mencionado e transferido, podendo, portanto, ser perdido 

para sempre. Para Nelson e McCann (2010) este tipo de perda pode ocorrer quando 

pesquisadores talentosos se transferem para outras empresas ou quando saem para 

iniciar seus próprios negócios, tornando-se concorrentes. Segundo esses autores, 

os custos desse conhecimento perdido podem ser devastadores. Griffeth e Hom 

(2004) afirmam que altas taxas de rotatividade podem levar a uma perda de 

memória organizacional e uma ausência de mentores experientes para novos 

membros da organização. 

Segundo Marsh e Stock (2006), a retenção do conhecimento também é 

essencial para desenvolver novos produtos. Para isso é necessário captar, codificar 

e aplicar o conhecimento existente na organização e adquirido em projetos 

anteriores. Eles afirmam que, para reter o conhecimento, as organizações podem 

desenvolver práticas que requeiram a identificação e articulação de experiências e 

resultados obtidos e aplicá-los no desenvolvimento de novos produtos. Outra forma 

de reter o conhecimento é codificando-o, haja vista que, na medida em que o 

conhecimento é codificado, ele se torna explícito, ficando mais fácil sua transferência 

(ZANDER; KOGUT, 1995) e reduzindo sua perda com a saída de pessoal (MARSH; 

STOCK, 2006). 

Um fator importante para a retenção do conhecimento é a cultura 

organizacional. Hoopes e Postrel (1999) afirmam que quando a cultura de uma 
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organização e suas práticas de recursos humanos recompensam o comportamento 

individual competitivo, os funcionários-chave do conhecimento podem simplesmente 

optar por não compartilhar seu conhecimento. Outro ponto importante que a cultura 

organizacional deve contemplar é o apoio à inovação, à criatividade e a valorização 

do relacionamento interpessoal e a colaboração entre as equipes (SHERIDAN, 

1992).  

Segundo Nelson e McCann (2010), o objetivo da gestão do conhecimento 

deve ser, portanto, minimizar as perdas de conhecimentos onde quer que elas 

ocorram. Como a demanda do mercado pode ocasionar a movimentação de 

trabalhadores do conhecimento, as organizações vêm sentindo a necessidade de 

preservar ao máximo possível seu conhecimento tácito (DROEGE; HOOBLER, 

2003). A capacidade de executar estratégias que promovam a gestão do 

conhecimento, o engajamento de seus trabalhadores e a retenção de seu 

conhecimento, estão se tornando um fator crítico para as organizações. (McCANN; 

BUCKNER, 2004; MOHRMAN; FINEGOLD; KLEIN, 2002; NADLER; TUSHMAN, 

1997). 

De acordo com Nelson e McCann (2010), é possível reter o trabalhador do 

conhecimento ocorre de forma mais eficaz quando: a) os líderes da organização 

reconhecem e valorizam expressamente a importância estratégica da gestão do 

conhecimento; b) quando se cultiva uma cultura de aprendizagem ativa; e c) quando 

seus programas e práticas de recursos humanos apoiam os processos de gestão do 

conhecimento. 

Para McCann e Buckner (2004), se as organizações aprenderem a desenhar 

e executar estratégias que contemplem os três fatores acima mencionados estarão 
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mais propensas a ter um desempenho melhor. Alguns autores (EDVINSSON; 

MALONE, 1997; STEWART, 1998) afirmam que a retenção dos trabalhadores do 

conhecimento é reforçada quando eles percebem que seus líderes compreendem, 

valorizam e apoiam o desenvolvimento e a gestão ativa do conhecimento que 

possuem através de estruturas, processos e sistemas. 

As organizações têm adotado, geralmente, dois tipos de estratégias para 

combater a rotatividade de seus empregados: utilizar medidas proativas que tornem 

o ambiente de trabalho mais atraente, incluindo aumento de salários e benefícios, 

programas de reconhecimento e treinamento de funcionários, melhoria na 

comunicação interna, dentre outros; e medidas reativas retaliatórias que aumentam 

os custos associados à saída, como a execução agressiva de cláusulas de não 

concorrência e a ameaça de litígio judicial (SOMAYA; WILLIAMSON, 2008; WAGAR; 

RONDEAU, 2006). 

No entanto, há consenso de que um ambiente de trabalho que permita o 

crescimento e desenvolvimento dos funcionários é crítico para a retenção do 

conhecimento (BENSON, 2006; JAMROG, 2004). Para Frank (2004), a retenção de 

conhecimento e o comprometimento dos funcionários caminham juntos. Aumentar o 

comprometimento dos trabalhadores reduz a probabilidade de que eles queiram 

deixar a organização. Práticas como o conceito de remuneração total, como meio de 

reter funcionários valiosos (O’NEAL, 2005); a remuneração inteligente, que reforça a 

aprendizagem organizacional e a renovação (EDVINSSON; CAMP, 2005), e a 

preocupação com vários fatores de retenção, como a disposição da organização em 

responder às preocupações pessoais e familiares de seus funcionários, 

proporcionando acesso ao reconhecimento do trabalho e progressão profissional, 
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salário atraente, carreira e desafios intelectuais (SMITH; RUPP, 2002), são 

determinantes para o comprometimento e a retenção de funcionários de alto 

potencial. 

De acordo com estudo realizado por Nelson e McCann (2010), a retenção do 

conhecimento pode ser melhorada e sua perda não é inevitável. Embora caros e 

difíceis de implantar, investimentos em tecnologias de gestão do conhecimento 

como portais, sistemas de gerenciamento de documentos e plataformas podem 

ajudar a captar e compartilhar o conhecimento, além daqueles já citados - 

estratégias de gestão do conhecimento; cultura de aprendizagem; políticas e 

práticas de recursos humanos. Nenhum deles é fácil de projetar e implantar, todos 

requerendo cuidadoso planejamento e integração na implantação, a fim de garantir 

que produzam os resultados desejados.  

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Segundo Di Pietro (2005), a Administração Pública compreende pessoas 

jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções da 

atividade estatal: a função administrativa. A natureza da atividade exercida é a 

própria função administrativa realizada, predominantemente, pelo poder Executivo, 

que deve considerar alguns princípios constitucionais, como os da legalidade, 

impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. Para Silva (apud 

MATTOS, 1975, p. 63), a Administração Pública “no seu mais geral sentido, é 

empregada para designar o ato ou a ação de reger, governar, superintender, gerir ou 

dirigir negócios ou bens públicos ou particulares.” 



38 

 

Thoenig (2007) afirma que, enquanto conceito, a dimensão pública se 

caracteriza por quatro aspectos básicos: o domínio de impactos macrossociais; 

mandatos para políticas legitimados por autoridade governamental; indicadores de 

sucesso e fracasso múltiplos e divergentes; e ausência de autoavaliação 

espontânea. Para Teixeira e Santana (1995, p. 7), “a Administração Pública tem 

como característica específica uma relação de responsabilidade direta com o 

processo histórico global que se dá no desenvolvimento da sociedade.” 

Segundo Secchi (2009), as administrações públicas de todo o mundo vêm 

realizando mudanças em suas políticas de gestão pública. Hays e Plagens (2002, p. 

327) afirmam que as estratégias de reforma “têm vindo diretamente do setor privado 

numa onda que talvez possa ser considerada a mais profunda redefinição da 

administração pública”, e que, segundo Abrucio (2006), se encontra em um contexto 

chamado de revolucionário, com o surgimento de novos conceitos, teorias e técnicas 

administrativas para combater conceitos antigos, como, por exemplo, administração 

por objetivos, serviços públicos voltados para o consumidor, empoderamento, 

pagamento por desempenho, qualidade total e descentralização.  

Secchi (2009) apresenta alguns dos modelos de administração pública, 

diretamente relacionados com os recentes esforços de reformas administrativas: o 

burocrático, o gerencialismo e a governança pública. Costa (2008) inclui, ainda, o 

patrimonialista. 

Os modelos apresentados a seguir compartilham alguns elementos e 

possuem outros distintos. Segundo Secchi (2009, p. 362), o principal elemento 

comum entre eles é a preocupação com a função de controle: “Usando a 

terminologia da teoria sistêmica (BERTALANFFY, 1969), esses modelos usam a 
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função controle para manter a homeostase do sistema organizacional. Eles não são, 

portanto, modelos de ruptura.”  

Os modelos burocrático e gerencial compartilham a manutenção da distinção 

entre política e administração pública. A Administração Pública Gerencial (APG) e o 

Governo Empreendedor (GE), como modelos organizacionais, tratam questões 

como a centralização e liberdade de decisão dos gestores. Para Hood (1995), 

Barzelay (2001) e Jones (2004), a APG e o GE possuem uma percepção mais 

positiva dos funcionários públicos e, portanto, os mecanismos de controle são mais 

voltados para a avaliação de resultados.   

2.2.1. Modelo Patrimonialista 

No modelo de administração pública patrimonialista, o aparelho do Estado 

funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, 

servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados 

prebendas. A res publica não é diferenciada da res principis. Em consequência, a 

corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento 

em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a 

sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a 

administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável (MARE, 1995, 

p. 15). 

Conforme Azevedo e Loureiro (2003), as funções administrativas não são 

atribuídas em função de critérios de competência, muito menos organizadas em 

hierarquias racionais. São distribuídas a critério do dominante, e tendem a não ser 

exercidas de forma continuada no tempo. Não há distinção entre pessoa e cargo, e o 

aparato administrativo é considerado parte do patrimônio do dominante. 
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2.2.2. Modelo Burocrático 

Desde o século XVI, o modelo burocrático já era bastante difundido nas 

administrações públicas, nas organizações religiosas e militares, especialmente na 

Europa, vindo a ser adotado no século XX em organizações públicas, privadas e do 

terceiro setor, em todo o mundo (SECCHI, 2009). Na literatura inglesa, o modelo 

burocrático também é conhecido como Progressive Public Administration – PPA 

(HOOD, 1995).  

O modelo burocrático é atribuído a Weber, que analisou e sintetizou suas 

principais características (SECCHI, 2009). Weber (1947, p. 333) afirma, que “o tipo 

puramente burocrático de administração (…) é, de um ponto de vista exclusivamente 

técnico, capaz de atingir o grau mais elevado de eficiência.” De acordo com Favero 

(2010), para Weber a eficácia da burocracia adviria de despersonalizar e padronizar 

as atividades humanas.  

Conforme Secchi (2009), Weber aponta a autoridade racional-legal como 

fonte de poder no modelo burocrático, onde o poder emana das normas, das 

instituições formais, e não do perfil carismático ou da tradição, surgindo, pois, a 

partir desse axioma, as três características principais do modelo burocrático: a 

formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Tal modelo tem, como aspectos 

centrais, a separação entre planejamento e execução e a preocupação com a 

eficiência organizacional, e como valores implícitos a equidade e a desconfiança 

geral com relação à natureza humana. Costa (2008) afirma que a administração 

pública burocrática tem como características a profissionalização, a ideia de carreira, 

a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, ou seja, o poder racional 

legal apontado por Weber. 
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De acordo com Friedberg (apud BOUDON, 1995, p. 399), a burocracia 

apresentava sete grandes traços característicos, na descrição do tipo ideal feita por 

Weber: 

a) continuidade dos princípios sobre os quais a autoridade se apoia – insere-

se numa ordem legal que se limita de algum modo a retomar e aplicar; 

b) existência de um corpo de regras impessoais que delimitam claramente 

as esferas de competência, os direitos e os deveres de cada um; 

c) existência de uma hierarquia de funções, isto é, de vínculos de 

subordinação claramente estabelecidos; 

d) prevalência da qualificação como regra de acesso às diferentes funções, 

com exclusão de outros critérios tais como as relações de parentesco, de 

clientelas ou outras, o que resulta: 

e) na existência de um sistema de formação e sobretudo de exames que 

permita detectar e sancionar essas qualificações; 

f) na separação das funções de direito da propriedade dos meios de 

produção; e 

g) no predomínio do procedimento escrito no funcionamento cotidiano. 

Após a Segunda Guerra Mundial surgiram muitas críticas ao modelo 

burocrático. De acordo com Friedberg (apud BOUDON, 1995), um grande número 

de estudos demonstrou que as organizações burocráticas apresentaram um 

funcionamento pesado, falta de flexibilidade, induziram a comportamentos rígidos e 

ritualistas entre seus membros e estavam longe de serem eficazes, constituindo 

círculos viciosos de burocratização e ineficácia. Foi Merton (1949) quem elaborou a 

crítica mais incisiva e direta, ao analisar os efeitos negativos da burocracia sobre as 
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organizações, chamando-as de disfunções burocráticas (SECCHI, 2009, p. 353): o 

impacto da prescrição estrita de tarefas sobre a motivação dos empregados; 

resistência às mudanças; desvirtuamento de objetivos provocado pela obediência 

acrítica às normas; abuso da senioridade como critério para promoção funcional; a 

impessoalidade levada ao pé da letra, que pode levar a organização a não dar 

atenção às peculiaridades das necessidades individuais; a arrogância funcional em 

relação ao público destinatário, pois, em muitos casos, o funcionalismo público goza 

de situação de monopólio na prestação de serviços.  

Para Gouldner (apud CAMPOS, 1978), autor que também discorre sobre as 

disfunções da burocracia, a teoria de Weber não forneceu instrumentos analíticos 

suficientemente gerais. Crozier (1981) ressalta a autoridade infalível de Weber, ao 

impor a ideia da superioridade absoluta do modelo hierárquico regulamentar e 

burocrático. Entretanto, para esse autor, em matéria de eficácia, a análise dos fatos 

demonstra que, quanto mais esse modelo prevalece, menor é a eficácia da 

organização, representando um legado paralisante de um passado, no qual 

prevalecia uma conceituação estreita e limitada dos meios de cooperação entre as 

pessoas.  

Segundo Favero (2010, p. 20),  

para que exista uma mudança real e a burocracia 
desapareça ou, pelo menos se atenue, é 
necessário que as pessoas adquiram...capacidade 
individual para enfrentar as tensões; e capacidade 
coletiva para organizar e manter jogos baseados 
em mais intercâmbio e menos defesa. 
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2.2.3. Gerencialismo: Administração Pública Gerencial (APG) e Governo 
Empreendedor (GE) 
 
2.2.3.1 Administração Pública Gerencial (APG) 
 

A administração pública gerencial ou nova gestão pública (new public 

management), segundo Secchi (2009, p. 354), “é um modelo normativo pós-

burocrático para a estruturação e a gestão da administração pública baseado em 

valores de eficiência, eficácia e competitividade”. De acordo com Favero (2010), a 

APG originou-se no final da década de 70, no governo de Margareth Thatcher, 

devido à insatisfação da opinião pública britânica com a qualidade dos serviços 

públicos. Alguns autores como Christensen, Lagreid e Wise (2002); e Kettl (2005) 

classificam a APG como um processo de mudança nas administrações públicas da 

Europa, Canadá e Oceania ocorrido entre 1980 e 1990. Para Hood e Jackson 

(2001), a APG é uma filosofia de administração na qual prevalecem a eficiência e o 

desempenho, baseada em um conjunto de doutrinas (prescrições para a ação) e 

justificativas (razões para a pertinência das doutrinas), relativamente coerentes 

umas com as outras.  

Hood (1995) apresenta um conjunto de prescrições operativas da APG: 

- Desagregação do serviço público em unidades especializadas e centros de 

custos; 

- Competição entre organizações públicas e entre organizações públicas e 

privadas; 

- Uso de práticas de gestão provenientes da administração privada; 

- Atenção à disciplina e parcimônia; 

- Administradores empreendedores com autonomia para decidir; 
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- Avaliação de desempenho; 

- Avaliação centrada nos resultados. 

A APG é “orientada predominantemente pelos valores da eficiência e da 

qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 

gerencial nas organizações” (HOOD, 1995, p. 95). Ela mantém alguns princípios da 

administração burocrática norteando suas ações conforme o interesse e conserva, 

porém de forma mais flexível, “a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a 

existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a 

avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático”. A principal 

diferença entre o modelo burocrático e a APG está na forma de controle “que deixa 

de se basear nos processos para se concentrar nos resultados” (MARE, 1995, p. 

16).  

Pereira (2009) defende que o processo de reforma gerencial não deve ser 

visto como um rompimento radical com a administração burocrática. Segundo esse 

autor, a APG deve ser construída sobre a Administração Pública Burocrática, 

baseada na existência de um serviço público profissional e competente com a 

combinação de princípios gerenciais e burocráticos variados de acordo com a 

necessidade de cada setor.  

Segundo Costa (2008), a APG está voltada para a definição precisa dos 

objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, a garantia de 

autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros que lhe foram colocados à disposição; e o controle ou cobrança a 

posteriori dos resultados. 
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O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios de 

confiança e de descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, 

horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivo à criatividade. 

Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. 

À avaliação sistemática, à recompensa pelo desempenho e à capacitação 

permanente, que já eram características da boa administração burocrática, 

acrescentam-se os princípios da “orientação para o cidadão cliente, do controle por 

resultados e da competição administrada” (MARE, 1995, p. 17). 

Favero (2010, p. 25) afirma que com a APG “busca-se criar instrumentos 

que tenham por objetivo a melhoria do desempenho dos organismos públicos a fim 

de obter melhores resultados e a satisfação dos cidadãos, denominados clientes.” 

Pereira (2006) afirma que o objetivo da APG é construir um Estado que responda as 

necessidades de seus cidadãos. Para Slomski (2008), a APG é uma reforma do 

Estado que necessita de mudanças legais. Pressupõe mais liberdade na gestão da 

entidade pública, constituindo uma das formas de viabilizar a governança na gestão 

pública. Para esse autor, são essenciais a reforma política, ajuste fiscal, 

privatização, desregulamentação e uma reforma administrativa que criem os meios 

de se obter boa governança, de maneira que se possa governar ou administrar as 

instituições com base na proteção ao inter-relacionamento entre administração, 

controle, responsabilidade em prestar contas e nos padrões de valores como 

efetividade, eficiência, eficácia, desempenho, honestidade, justiça, equidade, 

legitimidade e cumprimento do dever. 

De acordo com Rocha (2001), a APG beneficiou os serviços públicos, uma 

vez que as administrações públicas se viram forçadas a adotar estratégias, definindo 
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sua missão e objetivos, tornando os serviços públicos mais responsáveis perante os 

clientes, e aumentando sua capacidade de inovação e flexibilidade. 

Segundo Jones e Thompson (2000 apud REZENDE, 2005), são 

características da APG: 

a) contextualizar o cidadão como cliente foco; 

b) dar o sentido claro da missão da organização pública; 

c) delegar autoridades; 

d) substituir normas por incentivos; 

e) elaborar orçamentos baseados em resultados; 

f) expor operações do governo à concorrência; 

g) procurar soluções de mercado e não apenas administrativas; e 

h) medir o sucesso do governo pelo cidadão. 

A APG, assim como o modelo burocrático, também é alvo de críticas. Para 

Hood (1991) a APG: a) não possui substrato teórico, é uma roupagem vazia; b) 

levou a um aumento exponencial de controladores orçamentais e de desempenho, 

sem que isso tenha se traduzido em melhoria dos serviços públicos para os 

cidadãos; c) embora se apresente como promotor do bem comum, na realidade, tem 

servido de veículo para interesses particulares, onde os privilégios dos novos 

gestores públicos são muito superiores aos dos antigos; e d) deve ser entendido 

como um modelo de gestão pública de matriz britânica, dificilmente exportável para 

outras estruturas e culturas administrativas. 

2.2.3.2 Governo Empreendedor (GE) 

O Governo Empreendedor (GE) é um dos modelos organizacionais (o outro 

é a APG) que surgiram nas últimas décadas, no quadro global de reformas da 
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administração pública. Ele compartilha com a APG valores como  produtividade, 

orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços e 

responsabilização (accountability). 

De acordo com Secchi (2009), as ideias do GE se desenvolveram com maior 

intensidade nos Estados Unidos, quando a abordagem de Osborne e Gaebler fora 

utilizada no programa de governo do Partido Democrata nas eleições presidenciais 

de 1992, vindo a ser utilizadas como base para a Lei de Resultados de Desempenho 

do Governo, de 1993; e para o Programa Nacional de Revisão do Desempenho da 

Administração Pública durante a administração Clinton-Gore. 

Osborne e Gaebler (1992) apresentam uma lista de 10 mandamentos para 

transformar uma organização pública burocrática em uma organização pública 

racional e eficaz, apresentados a seguir: 

- Governo catalisador: não deve assumir o papel de implementador de 

políticas públicas sozinho, mas harmonizar a ação de diferentes agentes 

sociais na solução de problemas coletivos. 

- Governo pertencente à comunidade: deve abrir-se à participação dos 

cidadãos no momento de tomada de decisão. 

- Governo competitivo: deve criar mecanismos de competição dentro das 

organizações públicas e entre organizações públicas e privadas, buscando 

fomentar a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

- Governo orientado por missões: deve deixar de lado a obsessão pelo 

seguimento de normativas formais e migrar a atenção na direção da sua 

verdadeira missão. 
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- Governo de resultados: deve substituir o foco no controle de insumos para 

o controle de resultados e impactos de suas ações, adotando a 

administração por objetivos. 

- Governo orientado ao cliente: deve substituir a lógica da autorreferência 

pela lógica de atenção às necessidades dos clientes/cidadãos. 

- Governo empreendedor: deve esforçar-se para aumentar seus ganhos por 

meio de aplicações financeiras e ampliação da prestação de serviços. 

- Governo preventivo: deve abandonar comportamentos reativos na solução 

de problemas pela ação proativa, elaborando planejamento estratégico de 

modo a antever problemas potenciais. 

- Governo descentralizado: deve envolver os funcionários nos processos 

deliberativos, aproveitando o seu conhecimento e capacidade inovadora, 

aumentando a motivação e autoestima dos funcionários públicos. 

- Governo orientado para o mercado: deve promover e adentrar a lógica 

competitiva de mercado, investindo dinheiro em aplicações de risco, agindo 

como intermediário na prestação de certos serviços, criando agências 

reguladoras e institutos para prestação de informação relevante. 

 2.3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

A administração pública no Brasil malgrado tenha passado por 

transformações, foi se tornando disfuncional à medida que o Brasil se transformava 

pela diversificação da economia, pela industrialização, pela urbanização e pela 

organização política das camadas urbanas.  

Para Favero (2010, p. 16), “até a década de 1930, a gestão pública no Brasil 

caracterizava-se essencialmente pela chamada Administração Pública 
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Patrimonialista”, as elites se alternavam no poder, e dentre suas características 

estavam o nepotismo e a não separação dos patrimônios público e privado, onde 

prevaleciam os interesses das elites.  

Segundo Costa (2008), a partir da Revolução de 1930, o Brasil inicia um 

continuado processo de modernização das estruturas e processos do aparelho do 

estado. Assim, conforme Lima Junior (1998), o governo Vargas iniciou uma série de 

mudanças, com pelo menos duas vertentes principais: estabelecer mecanismos de 

controle da crise econômica e promover a racionalização burocrática do serviço 

público.  

De todas as medidas tomadas pelo governo Vargas, a mais emblemática, 

segundo esse autor, foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP em 1936, passando a existir efetivamente em 1938. Tinha como 

objetivos a centralização da administração pública pelo Governo Federal, a criação 

de uma política de recursos humanos (incluindo a admissão por meio de concurso 

público, plano de carreiras, capacitação técnica do funcionalismo e regras formais de 

promoção baseadas no mérito), a racionalização dos métodos e procedimentos e a 

elaboração do orçamento da União (CARVALHO, 2001; COSTA, 2008; FAVERO, 

2010).  Para Favero (2010), o DASP representou a tentativa de profissionalizar o 

serviço público a fim de buscar um Estado mais moderno por meio de uma 

burocracia pública profissionalizada. 

O modelo de administração adotado no Brasil a partir do governo Vargas era 

baseado no modelo racional-legal de Weber, que apresentava características como: 

hierarquia de autoridade, utilização de normas e regulamentos, padronização de 

rotinas e procedimentos, especialização da administração, meritocracia (FAVERO, 
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2010), formalidade nas comunicações, impessoalidade nas relações e 

profissionalismo (SECCHI, 2009). Para Pereira (2009), o aparecimento da 

Administração Pública Burocrática, com a reforma do serviço público representou  o 

nível mais elevado de racionalidade. Essa reforma era baseada na centralização, 

com linhas hierárquicas claras, rotinas rígidas, controle passo a passo de 

procedimentos administrativos e métodos impessoais de recrutamento de pessoal e 

sigilo. Os assuntos do Estado passaram a ser conduzidos por servidores públicos 

profissionais, especialmente recrutados e treinados e com carreiras definidas.   

A reforma administrativa do Estado Novo foi, portanto, o primeiro esforço 

sistemático de superação do patrimonialismo. Foi uma ação deliberada e ambiciosa 

no sentido da burocratização do Estado brasileiro, que buscava introduzir no 

aparelho do administrativo do país a centralização, a impessoalidade, a hierarquia, o 

sistema de mérito, a separação entre o público e o privado, visando constituir uma 

administração pública mais racional e eficiente, cujo modelo de crescimento, 

baseado na industrialização via substituição de importações, supunha um forte 

intervencionismo estatal e controle   sobre as relações entre os grupos sociais 

ascendentes – a nova burguesia industrial e o operariado urbano (MARCELINO 

apud  COSTA, 2008, p. 846). 

A Constituição de 1946, depois da derrubada da ditadura de Vargas 

restabeleceu o estado de direito e as garantias individuais, restaurou a divisão de 

poderes da República, devolveu a autonomia dos estados, ampliou os direitos 

sociais dos trabalhadores, reorganizou o Judiciário e previu a mudança da Capital 

(COSTA, 2008).  
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Depois de um período de grande agitação política, o regime militar realizou, 

à sua maneira, o programa das reformas de base (o Estatuto da Terra, a reforma 

tributária, a reorganização do sistema bancário, a reestruturação do ensino 

universitário e a realização de uma ampla reforma administrativa), instituindo a 

Comissão Especial de Estudos da Reforma Administrativa – Comestra, cujo trabalho 

resultou na edição do Decreto-Lei nº 200, de 1967, que, segundo Costa (2008, p. 

851), foi o mais sistemático e ambicioso empreendimento para a reforma da 

administração federal,  

uma espécie de lei orgânica da administração pública, 
fixando princípios, estabelecendo conceitos, batizando 
estruturas e determinando providências, que se 
apoiava numa doutrina consistente e definia preceitos 
claros de organização e funcionamento da máquina 
administrativa. 
 

Para Favero (2010, p. 21), o Decreto-Lei nº 200 “representou a primeira 

tentativa de superar a rigidez burocrática na busca de uma reforma gerencial da 

Administração Pública Brasileira”, instituindo princípios como racionalidade 

administrativa, planejamento, orçamento, descentralização e controle de resultados.  

De acordo com Wahrlich (1984) no período de 1964 a 1978 ocorreu o ressurgimento 

da reforma administrativa como programa de governo formal. Costa (2008) afirma 

que, mesmo sem cumprir todas as metas estabelecidas, o Decreto-Lei nº 200 

contribuiu para a consolidação do modelo de administração pública do Brasil, que 

viria a substituir o modelo clássico de burocratização. O novo modelo buscava a 

intervenção do Estado na vida econômica e social, adaptando-se à nova condição 

política do país, e procurava facilitar as intervenções do governo, através da 

modificação do estatuto do funcionalismo, passando de estatutário para celetista e 
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da criação de instituições de administração descentralizadas. Para Favero (2010), a 

tentativa de evolução para uma Administração Pública Gerencial fracassou naquele 

momento em virtude de fatores como a permissão da contratação de servidores sem 

concurso público e a inexistência de preocupação com mudanças no âmbito da 

administração direta, não deixando de incluir, ainda, os fatores políticos. 

Uma nova tentativa de reformar a Administração Pública Burocrática e 

orientá-la para a Administração Pública Gerencial ocorreu no início dos anos 80, 

com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de 

Desburocratização. O principal objetivo do programa era dinamizar e simplificar o 

funcionamento da Administração Pública Federal. Além de medidas que 

simplificaram as relações do cidadão com a máquina administrativa, o programa 

trouxe importantes inovações, como o Estatuto da Microempresa e os Juizados de 

Pequenas Causas (FAVERO, 2010). Na opinião de Pereira (1996), a reforma 

administrativa trazida com o Decreto-Lei nº 200 fracassou. Costa (2008, p. 855) 

afirma, que “apesar de representar a primeira tentativa de reforma gerencial da 

administração pública pela intenção de mexer na rigidez burocrática, o Decreto-Lei 

nº 200/67 deixou sequelas negativas”, com a reprodução de antigas práticas 

patrimonialistas, com o ingresso de funcionários sem concurso público, e a 

negligência com a administração direta, em virtude das poucas mudanças 

significativas ocorridas na vigência do decreto-lei.  

Em 1985, após mais de duas décadas de governo militar, assume um 

governo civil herdando um aparato administrativo marcado pela excessiva 

centralização. A consequência da tentativa de modernização do aparelho do Estado 

foi a multiplicação de entidades da administração pública indireta, a fim de alcançar 
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maior agilidade e flexibilidade dessas entidades, atender melhor às demandas do 

Estado e da sociedade, facilitar o aporte de recursos e o recrutamento, seleção e 

treinamento. Lima Junior (1998, p. 14) afirma que “a administração indireta passou a 

ser utilizada como fonte de recrutamento, prescindindo-se, em geral, do concurso 

público.”  

Costa (2008, p. 855) destaca “que o processo de reforma está estreitamente 

ligado ao contexto político, social e cultural do país”. E, segundo Marcelino (2003), 

para lidar com uma severa crise econômica pela qual o país passava, seria 

necessário tornar o aparelho administrativo mais reduzido, eficiente, orgânico e 

receptivo às demandas da sociedade. 

De acordo com Costa (2008), uma numerosa comissão foi criada, cuja 

pretensão era redefinir o papel do Estado; estabelecer as bases de funcionamento 

da administração pública; fixar o destino da função pública; reformular as estruturas 

do Poder Executivo, seus órgãos e entidades; racionalizar os procedimentos 

administrativos; e traçar metas para as áreas consideradas prioritárias (organização 

federal, recursos humanos e informatização do setor público). De acordo com 

Marcelino (2003), os trabalhos dessa comissão foram suspensos em 1986, com o 

lançamento do primeiro programa de reformas do governo Sarney, cujos objetivos 

principais eram racionalizar as estruturas administrativas, formular uma política de 

recursos humanos, conter os gastos públicos e fortalecer a administração direta, 

através da elaboração da primeira versão da Lei Orgânica da Administração Pública 

Federal, que seria a sucessora do Decreto-Lei nº 200.  

Em 1986 foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. Seus trabalhos 

começaram em 1987 com a pretensão de que a nova Carta refundaria a República,  
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estabelecendo outras bases para a soberania, a ordem social, a cidadania, a 

organização do Estado, as formas de deliberação coletiva, o financiamento do gasto 

público, as políticas públicas e a administração pública. A Constituição de 1988 

proclamou uma nova enunciação dos direitos de cidadania, ampliou os mecanismos 

de inclusão política e participação, estabeleceu larga faixa de intervenção do Estado 

no domínio econômico, redistribuiu os ingressos públicos entre as esferas de 

governo e institucionalizou os instrumentos de política social, dando-lhes substância 

de direção (COSTA, 2008, p. 858). 

Em 1990 tomou posse o primeiro governo civil, o Governo Collor, eleito pelo 

voto direto, nas últimas três décadas. Para colocar em prática seus propósitos 

reformadores, o novo governo criou uma nova moeda, congelou a poupança 

popular, taxou haveres financeiros e redesenhou a máquina de governo. Com o 

objetivo de reduzir a intervenção do Estado na vida social, criou uma série de 

restrições e regulamentos temporários para que, aos poucos, os cidadãos 

perdessem a memória inflacionária e pudessem usufruir mais os benefícios 

decorrentes do exercício das novas liberdades. Entretanto, não houve um 

balizamento conceitual, um conteúdo estratégico bem definido e um planejamento 

da implantação suficientemente estruturado mas, ainda assim, constituiu-se um 

amplo processo de reforma administrativa do Poder Executivo (COSTA, 2008). 

A rápida passagem de Collor pela presidência provocou, na administração 

pública, uma desagregação e um estrago cultural e psicológico impressionantes. A 

administração pública sentiu profundamente os golpes desferidos pelo governo 

Collor, com grande insatisfação e desestímulo dos servidores públicos federais, 
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alvos preferenciais de uma campanha política altamente destrutiva e desagregadora 

(TORRES, 2004, p. 170). 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, implantado a partir de 

1995, segundo Costa (2008), tinha como proposta inaugurar a chamada 

“administração gerencial”. De acordo com Favero (2010), esse Plano Diretor é o 

exemplo de uma tentativa de reforma gerencial utilizando novas técnicas na 

Administração Pública Brasileira, cujo objetivo, nas dimensões cultural e de gestão, 

era ampliar a governança, na tentativa de aumentar a capacidade técnica, 

administrativa e financeira a fim de implantar ações necessárias ao menor custo 

para a sociedade.  

Conforme Favero (2010, p. 23), o Plano Diretor tentou introduzir atributos 

importantes para uma gestão de maior qualidade: definir objetivos com clareza, 

recrutar os melhores elementos por meio de concursos e processos seletivos 

públicos, treinar permanentemente os funcionários, além do desenvolvimento de 

sistemas de motivação não apenas de caráter material, mas também de caráter 

psicossocial. 

Costa (2008) afirma que, apesar dos equívocos políticos, conceituais e 

operacionais e da desastrada estratégia adotada, a reforma gerencial no Brasil 

começou no governo Collor, com a tentativa, mesmo que intuitiva, de introduzir os 

princípios da administração pública gerencial (new public management). Todas as 

tentativas de reformas introduziram instrumentos que vieram se agregar às práticas 

vigentes. Assim, não obstante os avanços persistentes e os eventuais recuos, a 

administração pública se modernizou, ganhando em eficiência, especialização 

técnica, moralidade, publicidade e transparência. 
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2.4 GESTÃO PÚBLICA DE RECURSOS HUMANOS 

De acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico - OCDE (2001), dentre as reformas que vêm sendo realizadas na 

administração pública, é possível verificar a preocupação existente com a gestão de 

recursos humanos. A gestão de recursos humanos transformou-se num dos 

principais pontos da reforma. Os poderes públicos, ao implantar novos mecanismos 

ou modificar os existentes, “deram grande prioridade à melhoria da produtividade da 

função pública e à sua melhor receptividade para com as necessidades dos clientes” 

(OCDE, 2001, p. 48). 

Para Siqueira e Mendes (2009), a modernização da administração pública é 

um processo contínuo em que modelos e modismos gerenciais são constantemente 

implantados na expectativa de que a estrutura governamental possa atender de 

modo mais eficiente e eficaz às demandas sociais. Para esses autores, a gestão de 

pessoas tem papel singular na modernização do Estado, e estar atento às relações 

de trabalho nos órgãos públicos é fundamental em processos de mudança cultural 

nos serviços prestados por servidores públicos. Não se pode ignorar a necessidade 

de maior eficácia e eficiência na prestação dos serviços públicos, mas não se deve 

perder de vista os efeitos gerados pela obsessão por resultados. É necessário que a 

gestão esteja orientada para resultados, sem que isso venha a deteriorar as 

relações de trabalho e inviabilize a construção de um modelo próprio de gestão do 

setor público.  

Nos últimos anos vem ocorrendo uma série de desafios diferentes no 

ambiente administrativo. A redução do mercado de trabalho, o recrutamento e a 
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manutenção de pessoal de alta qualidade administrativa nas administrações 

públicas, juntamente com as mudanças e a gestão do conhecimento constituem 

problemas importantes e urgentes a serem abordados. A segurança no emprego, 

antes uma norma básica do setor público, vem sendo substituída, em alguns países, 

por certa flexibilização em sua legislação, possibilitando contratos com prazo 

determinado ou mesmo a demissão em condições peculiares (OCDE, 2001). 

Siqueira e Mendes (2009) citam, ainda, que a orientação gerencialista está 

cada vez mais voltada para as tarefas e menos para as pessoas, o que precariza o 

trabalho e desmotiva o servidor, dificultando a criação de espaços para o diálogo e o 

exercício da criatividade. Para esses autores, desenvolver um novo modelo de 

gestão de recursos humanos é uma tarefa complexa que depende de diversos 

fatores, exigindo a definição de pressupostos, como o reconhecimento e o respeito 

das diferentes estruturas de funcionamento do ser humano. O reconhecimento é 

passagem obrigatória para mobilizar pessoas, pois sem ele, não há engajamento.  

Os mesmos autores (2009, p. 248) afirmam que “o desenvolvimento da 

gestão de pessoas no setor público é prioridade, mas de uma gestão remodelada 

que garanta o alcance de resultados de modo participativo”, tanto para a população 

quanto para o servidor público. É preciso rever os modelos de gestão de recursos 

humanos, tanto no que se refere às suas funções básicas da área de recursos, 

como no que diz respeito ao treinamento, seleção, cargos e salários e gestão de 

desempenho.  

O número expressivo de indivíduos desmotivados ou apenas parcialmente 

motivados na administração pública deve-se não apenas a um fator específico, 

como o relacionado à estabilidade relativa no emprego, mas a uma miríade de 
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elementos que levam o indivíduo à desmotivação e à apatia no ambiente de 

trabalho. É necessário rever o processo de seleção de pessoal, se esse tem 

alcançado as pessoas com real vocação para trabalhar no setor público, se a 

remuneração é digna, se o ambiente de trabalho é adequado, se a gestão de 

desempenho é justa, se há efetiva administração participativa, se o indivíduo tem a 

possibilidade de exercer sua criatividade e se há espaço para que o sujeito se 

manifeste.  

2.4.1 Gestão de Pessoas 

De acordo com Zacarelli e Teixeira (2008, p. 115), “escolher pessoas para 

trabalhar em uma organização representa um papel estratégico”. Para uma 

organização obter e manter vantagem competitiva, ela precisa traçar estratégias. 

Entre as fontes que dão origem à estratégia organizacional, destacam-se as 

capacidades das pessoas, que se transformarão em trabalho e em algum tipo de 

produto. São as pessoas, com o trabalho que executam, que irão gerar e sustentar a 

vantagem competitiva de uma organização. Para essas autoras (p. 116), a cultura 

organizacional também se torna uma fonte de vantagem competitiva, por ser difícil 

de ser imitada, pois “é fundamental conhecer quais os valores a serem preservados 

e os desejados de forma a escolher alguém que possa vir a integrar a empresa”. O 

aspecto político também é fundamental na escolha de pessoas, uma vez que poderá 

determinar a quem caberá a decisão de escolha das pessoas que farão parte da 

organização e, ainda, os métodos e técnicas empregados. 

Para uma organização manter um desempenho superior duradouro é 

necessário possuir flexibilidade, inovação e agilidade de mercado. A vantagem 

competitiva será decorrência dos recursos e capacidades internas das organizações, 
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“inclusive da aptidão de a empresa desenvolver e reter uma força de trabalho capaz 

e comprometida” (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001, p. 22). 

Zacarelli e Teixeira (2008) afirmam que escolher pessoas para uma equipe 

de trabalho não é um processo isolado da gestão de pessoas, pois isso está 

diretamente relacionado a políticas de treinamento e desenvolvimento, avaliação de 

desempenho, remuneração e ao plano de carreira da organização. Para essas 

autoras, é importante que a organização ofereça condições atraentes aos 

candidatos para que estes queiram aceitar a proposta da organização. A imagem 

que a organização tem no mercado pode atrair, ou não, as pessoas para trabalhar 

nela, mas o orçamento que a organização dispõe para treinamento, sua política de 

remuneração e plano de carreira são trunfos de que a organização dispõe para atrair 

candidatos. Caso esses trunfos não sejam convidativos, será difícil contratar 

candidatos com a capacidade desejada, sejam eles internos ou externos à 

organização. O importante é oferecer aos candidatos informações claras sobre a 

organização, suas políticas de gestão, as possibilidades de carreira e, ainda, o que a 

organização espera dele.  

Para essas autoras, o mercado de trabalho também influencia no processo 

de escolha de pessoas. É importante que esse mercado seja analisado, a fim de 

verificar suas características e o momento em se encontra. Profundas 

reestruturações vêm ocorrendo no mercado de trabalho devido à globalização. A 

migração e emigração de mão-de-obra entre regiões e países vêm ocorrendo há 

anos, mas hoje, com os avanços da tecnologia, é possível contratar profissionais 

com todo tipo de qualificação e salários competitivos que trabalham em suas casas 

ou outros locais fora da organização. 
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2.4.2 Treinamento e Desenvolvimento (T&D)  

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000), treinamento é o processo de 

promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos, competências ou atitudes 

que resultem na melhor adequação entre as características dos empregados e as 

exigências dos papéis funcionais. Desenvolvimento é um processo de longo prazo, 

cujo objetivo é aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados para que 

se tornem membros valiosos da organização.  

Para Marcondes (2008, p. 262), treinar é aprimorar o desempenho do 

trabalhador a fim de aumentar a produtividade dos recursos (físicos, financeiros, 

informações, sistemas, etc.) à sua disposição para a execução de suas atividades. 

Desenvolver é capacitar o empregado a alcançar novas posições na empresa ou a 

gerência de negócios a fim de obter resultados cada vez mais abrangentes.  

Para Paiva (2000), o treinamento busca a aquisição contínua e o 

aperfeiçoamento de conhecimento e habilidades para o desempenho de 

determinadas tarefas em curto prazo, enquanto o desenvolvimento busca o 

aperfeiçoamento do potencial das pessoas para um desempenho superior no futuro. 

Segundo Marcondes (2008, p. 263) as ações de T&D proporcionam 

benefícios às pessoas uma vez que  

focam as aptidões dos funcionários; ajudam a 
aumentar a autoestima e melhorar o clima 
organizacional pelo crescimento profissional; 
facilitam a definição de prioridades para a 
capacitação de pessoas; e promovem a melhoria 
das condições psicossociais do trabalho. 
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As atividades de T&D são compostas por quatro etapas: 

 Levantamento das necessidades: consiste em conhecer o planejamento 

estratégico da empresa e as metas definidas para determinadas áreas, a fim 

de identificar as deficiências que devem ser superadas pelas pessoas que 

nelas trabalham.  

 Planejamento e programação: consistem em elaborar os planos, 

programas e recursos para a realização do treinamento. É necessário 

primeiro identificar os objetos do treinamento e os prazos para atingi-los, 

para se estabelecer os critérios de avaliação dos resultados, que são 

indispensáveis para qualquer programa de treinamento. 

 Execução: consiste em colocar em prática tudo o que foi definido nas 

etapas de planejamento e programação. Como nem sempre o que foi 

planejado mostra-se o mais adequado, nesta etapa são feitas as adaptações 

necessárias de acordo com a reação dos treinandos. É o ‘momento de 

entrega’, a última oportunidade para alcançar os objetivos e a eficácia do 

treinamento. 

 Avaliação dos resultados: consiste em confrontar os resultados esperados 

do treinamento e o aproveitamento obtido pelos participantes. É uma etapa 

necessária a fim de se obter uma eficiência cada vez maior da utilização dos 

recursos. É uma etapa complexa, pela impossibilidade de colocar em uma 

única fórmula todos os seus itens de avaliação qualitativa e quantitativa. 
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2.4.3 Rotatividade de Pessoal  

De acordo com Ferreira e Freire (2001), em um cenário de competição 

globalizada, a rotatividade vem se mostrando como uma fonte de preocupação para 

as organizações. Cada dia mais é necessário oferecer produtos e serviços de 

qualidade e, para que isso ocorra, a política de recursos humanos deve possibilitar a 

permanência de profissionais capacitados para a execução de suas atividades com 

eficiência e eficácia. Desta forma, a rotatividade pode ser um indício de disfunções 

na política de recursos humanos.   

Segundo Davenport (2001), a análise da rotatividade tem por finalidade 

identificar colaboradores que possuam capital humano que a empresa valoriza muito 

e que apresentam sinais de serem prováveis candidatos a deixá-la. Fatores como o 

ritmo das promoções, a experiência para obter a certificação profissional e a 

extensão do comprometimento com projetos influenciam a rotatividade. De acordo 

com esse autor, existe também uma relação entre satisfação e rotatividade. 

Ferreira e Freire (2001) afirmam que são múltiplas as causas da rotatividade 

apresentadas na literatura, tais como, dentre outras, a política de benefícios, as 

oportunidades de desenvolver a carreira dentro da organização, o tipo de 

supervisão, a política disciplinar, as condições físicas e ambientais do ambiente de 

trabalho, a motivação das pessoas.  

Becker et al. (2001) afirmam que a maioria dos acadêmicos acredita que 

existem quatro categorias de rotatividade de empregados: 

 Indesejável, controlável: envolve os empregados de médio e alto 

desempenho; a empresas não utiliza recursos para retê-los; é má 

rotatividade. 
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 Indesejável, incontrolável: envolve empregados de médio e alto 

desempenho; a empresa não exerce controle sobre a situação; prejudicial, 

mas inevitável. 

 Desejável, controlável: envolve empregados de baixo desempenho; saem 

com a assistência da empresa: é boa rotatividade. 

 Desejável, incontrolável: envolve empregados de baixo desempenho; a 

decisão de sair da empresa é do empregado; boa rotatividade, mas a 

empresa não tem conhecimento da intenção do empregado e não exerce 

controle sobre sua saída.  

De acordo com Ferreira e Freire (2001, p. 179) os custos da rotatividade 

podem ser significativos, podendo abranger desde a queda da produtividade “até a 

perda da historicidade da instituição, que parece também demitida com os veteranos 

que partem”.  Becker et al. (2001) afirmam que para estimar os custos da 

rotatividade é necessário considerar: os tipos de empregados que saem da 

empresa, o nível de desempenho dos que chegam e os motivos do desligamento.  

Segundo Ferreira e Freire (2001), para a redução dos altos índices de rotatividade 

as providências apontam para a melhoria no ambiente de trabalho, a análise do 

desempenho dos supervisores e das práticas de compensação e a boa integração 

com os funcionários, oferecendo condições de progredir dentro da organização. 

2.4.4 Carreiras no Serviço Público 

Segundo Salles e Nogueira (2006, p. 135), “o serviço público federal vem se 

tornando refém dos modelos administrativos que mantêm uma relação de 

descompasso com as novas tecnologias presentes no mundo do trabalho”, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento profissional. Por mais que os 
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gestores busquem colocar o servidor na 'era da modernidade', os meios utilizados 

para alcançar esse objetivo são confusos, em parte pela própria complexidade do 

sistema, de suas legislações, e também pelas diversas instâncias de poder 

envolvidas nas decisões gerenciais e administrativas. 

De acordo com essas autoras, o planejamento das carreiras numa 

organização é um elemento crucial para incentivar a motivação e o desenvolvimento 

de seus profissionais. Porém, se mal utilizado, pode gerar desestímulo e, em 

consequência, o não-aperfeiçoamento do próprio sistema de carreiras. 

Os planos de carreiras impostos ao longo dos anos têm sido estabelecidos 

por cargos, definidos, segundo a Lei nº 8112/90, como “um conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometidas a 

um servidor”. Para Salles e Nogueira (2006, p. 135), essa estruturação contribui para 

que “a perspectiva do ingresso no serviço público esteja focada não na busca do 

desenvolvimento profissional, mas em uma suposta estabilidade ocupacional, em 

cargo nem sempre associado à carreira pretendida”. Essa inflexibilidade da vida 

profissional dificulta o surgimento de novas expectativas na relação de trabalho. 

Até a Constituição de 1988 era possível ascender funcionalmente por meio 

de concurso interno para outras carreiras. Entretanto, como os processos seletivos 

não ocorriam a contento para todas as instituições públicas, tal possibilidade foi 

retirada do texto constitucional. Para essas autoras, a “indústria” do concurso público 

tem crescido muito ultimamente com o sonho de muitos em ingressar no serviço 

público. Atravessar o país em busca de empregos seguros e salários atraentes 

tornou-se quase uma profissão para muitos brasileiros cansados de um mercado de 

trabalho privado de crises e incertezas.  
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A organização dos planos de carreiras e a estruturação das carreiras sempre 

estiveram atreladas aos modelos de gestão de pessoas vigorando naquele 

momento. Já no serviço público a estruturação das carreiras sempre esteve mais 

associada às politicas governamentais do que às necessidades de gestão das 

instituições. Assim, em uma sociedade da informação, onde o maior capital é o 

conhecimento, o modelo de gestão de pessoas adotado é aquele baseado no 

desenvolvimento dos valores e talentos, segundo a missão organizacional e sob 

uma perspectiva meritocrática. Entretanto, o serviço público brasileiro “ainda é 

afetado pelo fundamento da isonomia, refletido na condução de diversas políticas de 

gestão de pessoas” (SALLES; NOGUEIRA, 2012, p. 140). 

QUADRO 2: Fases da Gestão de Pessoas e Carreiras 

Fase Contábil 
Antes 

de1930 

Exclusiva preocupação com os custos de produção. A 
compra de mão-de-obra era registrada contabilmente, 
não havendo qualquer preocupação com a carreira dos 
trabalhadores, que, em geral, eram vistos como meios 
de produção. 
O contador era o profissional mais importante da área, 
pois RH se resumia à confecção da folha mensal de 
salários e o consequente pagamento. 
Necessidades ou anseios do trabalhador não tinham 
foco para a administração da organização. 

Fase Legal 1930 - 1950 

O chefe de pessoal, profissional oriundo de qualquer 
das áreas profissionais da empresa, , era responsável 
por todo o controle das leis determinadas pela CLT. 
Seu principal objetivo era cuidar das rotinas 
trabalhistas: frequência, férias, aplicação de medidas 
disciplinares, entre outras. 

Fase Sindicalista 1950 - 1964 

A mudança na tradição das relações capital - trabalho 
no Brasil, na qual os sindicatos passaram a ter força de 
pressão para garantir direitos e avanços, levou os 
advogados a ocuparem, em um grande número de 
empresas, a posição de gestores de pessoal. A 
mudança nessas relações deu origem ao gerente de 
Relações Industriais, inspirado no modelo americano de 
manager. 

Fase da Economia 1964 - 1978 
O regime militar assumiu o controle total (com os 
mecanismos institucionais, econômicos e políticos) da 
classe trabalhadora, com a tutela do Ministério do 
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Trabalho, acabando com direitos conquistados e 
estabelecidos em lei.  
A redução da inflação e o crescimento econômico, 
ainda que de curta duração, reforçaram na cena os 
administradores e trouxeram os economistas. 
Surgiu, então, a área de RH, com atenção para certas 
áreas, tais como cargos e salários treinamento e 
desenvolvimento e benefícios. Entram em cena, 
também, os psicólogos e pedagogos. 

Fase Estratégica 
A partir de 

1978 

Com a progressiva democratização do país, a presença 
dos trabalhadores na vida econômica ampliou-se, 
sendo criadas as centrais sindicais de trabalhadores. 
As inovações tecnológicas e as crises econômicas 
mundiais e nacionais reduziram os empregos, gerando 
novos e crescentes desafios para os profissionais de 
RH. 
As decisões mais importantes são tomadas por 
colegiados com representação de todos os níveis. 
A responsabilidade pela gestão de pessoas é de todos, 
inclusive do próprio trabalhador que participa do 
planejamento de sua carreira. 

Fonte: adaptado de Salles e Nogueira (2006) 

Nas últimas décadas a prática da função pública sofreu dois grandes 

desafios: a diminuição da máquina estatal para reduzir o déficit orçamentário e a 

despesa pública, e a mudança das formas de emprego, consequência da 

necessidade de adequação às transformações dos sistemas produtivos. Segundo 

Saravia (2006, p. 150), “as deficiências do aparelho do Estado mostraram a 

necessidade de introduzir modificações na forma de prestação de suas atividades.” 

Fez-se necessária a implantação de reformas profundas devido à exigência de 

quadros eficientes e capacitados, embora todas essas reformas tivessem que 

enfrentar a rigidez de leis e regulamentos e a resistência dos funcionários. Apesar 

disso, Saravia (2006) afirma que os ministros da função pública dos 27 países da 

OCDE concordaram, em reunião ocorrida no ano de 1996, que as restrições 

orçamentárias generalizadas exigiam uma análise crítica das atividades do setor 

público e um aumento de sua produtividade. Citando a necessidade de novas 
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aptidões e atitudes como força de reação construtiva às questões ocasionadas pela 

globalização, tecnologia e ajuste social, e afirmando que as sociedades envelhecem, 

assim como a força de trabalho do setor público, o que resultará em problemas de 

capacitação, recrutamento e retenção do serviço civil. 

2.4.4.1 O sistema de carreiras no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 determina a criação de planos de carreira 

para os funcionários da administração pública direta, autarquias e fundações 

públicas em todos os níveis do governo. Saravia (2006, p. 162) afirma que “a 

previsão de planos de carreira significa um direito à evolução funcional”, possuindo 

como objetivos a criação de um corpo permanente de profissionais altamente 

qualificados e imunes às alterações dos quadros políticos; assegurar a 

continuidades das ações administrativas a despeito das mudanças políticas; 

melhorar a qualidade dos serviços públicos como consequência da capacitação e 

evolução técnica de seus funcionários; e garantir a moralidade das ações 

administrativas, em virtude das responsabilidades e das garantias conferidas aos 

servidores públicos. 

Segundo esse autor, as carreiras públicas assumem características 

particulares em virtude de a administração pública brasileira organizar-se através de 

cargos. Para Saravia (2006, p. 162), “a definição de uma carreira envolve a 

delimitação de uma série de cargos e funções hierarquicamente estabelecidos e 

critérios explícitos para ingresso, promoção, avaliação de desempenho, níveis 

salariais, etc.” No Brasil existem três carreiras estruturadas no setor público: a 

militar, a diplomática e a do magistério do ensino superior. Isso se deve por essas 

carreiras estarem estruturadas por uma série de avanços verticais. Mesmo sem 
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grandes avanços verticais ou com pouca amplitude de remuneração, ainda temos as 

carreiras de Auditor da Receita Federal; de Analista de Finanças e Controle; dos 

Procuradores; e da Polícia Federal, todas podendo ser consideradas como carreira 

mais pelo forte espírito profissional que une seus integrantes do que por sua 

estrutura hierárquica.  

De acordo com Saravia (2006, p. 167), “um dos elementos essenciais do 

sistema de carreira é a existência de uma norma, ou conjunto de normas, que regula 

a situação funcional e a atividade profissional do servidor público”. A norma 

determina que as carreiras e os cargos referidos devem ser agrupados em classes 

ou categorias e padrões, e que o ingresso nestes deverá ocorrer no padrão inicial da 

classe ou categoria inicial do respectivo cargo, por meio de concurso público de 

provas ou de provas e títulos. O desenvolvimento do funcionário nas carreiras e nos 

cargos deverá ocorrer através de progressão funcional e promoção. 

A estabilidade é um dos elementos essenciais do sistema de carreiras, e em 

geral, de todo regime de emprego público. A garantia contra a demissão arbitrária é 

um requisito para a existência de um corpo de funcionários profissional, capacitado 

nas técnicas de gestão pública, com clara orientação para o interesse público. A 

defesa contra a arbitrariedade não protege apenas a qualidade da atividade estatal. 

É também uma garantia dos direitos do cidadão, da maturidade social, do 

desenvolvimento (SARAVIA, 2006, p. 173). 

Esse autor afirma que as transformações ocorridas nos últimos anos 

obrigam a flexibilização na composição dos quadros estatais, com a finalidade de 

torná-los mais eficazes e competentes. É necessário que se estabeleçam normas e 
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sistemas que permitam agilizar a função pública, mantendo, porém, o servidor e a 

sociedade imunes à arbitrariedade e à tentação de se retornar ao patrimonialismo.  

No Brasil, a estabilidade é garantida, pela Constituição Federal de 1988, 

apenas para os funcionários nomeados para cargo de provimento efetivo aprovados 

em concurso público, após três anos de efetivo exercício e condicionado à avaliação 

especial de desempenho. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “o direito à 

estabilidade se dá em relação ao serviço público e não em relação ao cargo”. 

(SARAVIA, 2006, p. 174) 

2.5 FORÇAS ARMADAS 

A Constituição Federal, em seu artigo 142, define o papel das Forças 
Armadas: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República, e destinam-se à defesa 
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem 
(BRASIL, 1994). 

 
Para Dreifuss (apud RIZZO, 1987), seu principal objetivo é prevenir, esvaziar 

ou superar conflitos de todo o tipo para garantir a soberania, a integridade territorial, 

o sistema democrático e constitucional e o bem-estar dos cidadãos. De acordo com 

Favero (2010, p. 102), “as Forças Armadas são escoradas em uma malha de 

serviços assistenciais, culturais, doutrinários e administrativos-legais, que 

diferenciam os militares como uma sociedade militar”. 

Segundo Rizzo (1994, apud FAVERO, 2010, p. 103), “a profissão militar 

desenvolve-se em organizações complexas que tendem, em razão de sua natureza 

centralizadora, hierarquizada e disciplinada, a condicionar o desenvolvimento da 

própria estrutura estatal”. A profissão militar é possuidora de uma estrutura 
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fortemente burocrática, com regras rígidas de funcionamento e um direito próprio, o 

Direito Militar. 

De acordo com Favero (2010, p. 103), os principais valores das Forças 

Armadas são “a subordinação da vontade individual à vontade do grupo, o 

corporativismo, a unidade, a tradição, a cooperação, a organização, a disciplina e a 

constante preparação para a guerra”. 

Para esse autor, o principal aspecto da cultura militar refere-se a seus 

valores principais: a hierarquia e disciplina, motivo pelo qual a burocracia weberiana 

está tão presente nas organizações militares. Em consequência disso, as 

organizações apresentam resistência a mudanças e à implantação de novos 

processos e sistemas de gestão.  

2.5.1 Exército Brasileiro 

Subordinado ao Ministério da Defesa, órgão do Governo Federal incumbido 

de exercer a direção superior das Forças Armadas, o Exército Brasileiro – EB – é 

uma instituição militar constituída por diferentes tipos de organizações (mais de 

1.200) distribuídas em todo o território nacional. Seu efetivo, atualmente, é de 

aproximadamente duzentas mil pessoas.  De acordo com Andrade (2003, p. 106), o 

Exército Brasileiro se distingue das demais organizações existentes, devido a uma 

série de características. “Não se trata apenas de uma instituição pública, mas de 

uma instituição na qual os imperativos da tradição desempenham papel nuclear na 

construção da sua própria identidade.” 

Ao caracterizar o Exército Brasileiro como permanente e baseado na 

hierarquia e disciplina, a Constituição Federal deixa claros os princípios norteadores 

da atividade militar. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e 
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inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada 

atividade militar. Em razão de sua destinação constitucional, os membros das Forças 

Armadas formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são 

denominados militares. A dinâmica da atividade profissional do Exército Brasileiro 

possui o caráter de dedicação exclusiva e permanente ao serviço por parte do 

servidor militar (BRASIL, 2011b). 

A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A 

hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da 

estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; 

dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na 

graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à 

sequência de autoridade. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento 

integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o 

organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-

se pelo cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes 

desse organismo. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em 

todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e 

reformados. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de 

superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político (BRASIL, 2011b). 

Conforme sua página na internet, o Exército Brasileiro (EB) tem como 

missão: preparar a Força Terrestre para defender a Pátria, garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem; participar de operações internacionais; cumprir 

atribuições subsidiárias; e apoiar a política externa do País. Sua visão de futuro é 

ser uma Instituição compromissada, de forma exclusiva e perene, com o Brasil, o 
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Estado, a Constituição e a sociedade nacional, de modo a continuar merecendo 

confiança e apreço; ser um Exército reconhecido internacionalmente por seu 

profissionalismo, competência institucional e capacidade de dissuasão, respeitado 

na comunidade global como poder militar terrestre apto a respaldar as decisões do 

Estado, que coopera para a paz mundial e fomenta a integração regional; ser 

constituído por pessoal altamente qualificado, motivado e coeso, que professa 

valores morais e éticos, que identificam, historicamente, o soldado brasileiro, e tem 

orgulho de servir com dignidade à Instituição e ao País (BRASIL, 2011a).  

A carreira militar é estruturada de forma singular, pois tem características 

diferenciadas em vários aspectos que vão desde o tipo de promoção de seus 

profissionais, ou o modo peculiar de que se reveste o exercício de suas funções, até 

a condição especial de seus inativos. O processo de ascensão funcional na carreira 

militar difere das práticas existentes nas demais instituições. É seletivo, gradual e 

sucessivo e feito mediante promoções, em conformidade com a legislação e 

regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo 

regular e equilibrado de carreira para os militares.  

As promoções são efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou 

escolha, ou, ainda, por bravura e post mortem. A fim de manter a renovação, o 

equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou 

Serviços, há anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção 

(BRASIL, 2011b). 

Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 

cometidos a um militar em serviço ativo. As obrigações inerentes ao cargo militar 

devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em 



73 

 

legislação ou regulamentação específicas. Os cargos militares são providos com 

pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos 

para o seu desempenho. O provimento de cargo militar ocorre por ato de nomeação 

ou determinação expressa da autoridade competente. Função militar é o exercício 

das obrigações inerentes ao cargo militar (BRASIL, 2011b). 

Os postos e as graduações dos militares são indispensáveis, não só na 

guerra, mas também em tempo de paz, pois traduzem, dentro de uma faixa etária 

específica, responsabilidades e a habilitação necessária para o exercício dos cargos 

e das atribuições que lhes são correspondentes. O militar exerce, ao longo de sua 

carreira, cargos e funções em graus de complexidade crescente. Esses aspectos 

determinam a existência de um fluxo de carreira planejado, obediente a critérios 

definidos, que incluem a higidez, a capacitação profissional e os limites de idade, 

tudo isto influindo nas promoções aos postos e graduações subsequentes. Sem 

esse fluxo, a renovação permanente, possibilitada pela rotatividade nos cargos, 

ficaria extremamente prejudicada e a operacionalidade atingida. 

São características da carreira militar (BRASIL, 2011a): 

Risco de vida - durante toda a sua carreira, seja no dia-a-dia, nos 

treinamentos ou na guerra, o militar convive com risco iminente de um dano físico ou 

da morte. O exercício da atividade militar, por natureza, exige o comprometimento 

da própria vida.  

Sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia – desde seu ingresso 

nas Forças Armadas, o militar obedece a severas normas disciplinares e a estritos 

princípios hierárquicos, que condicionam toda a sua vida pessoal e profissional. 
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Dedicação exclusiva - o militar não pode exercer qualquer outra atividade 

profissional. 

Disponibilidade permanente - o militar se mantém disponível para o serviço 

24 horas por dia, sem direito a reivindicar qualquer remuneração extra, 

compensação de qualquer ordem ou cômputo de serviço especial. 

Mobilidade geográfica - o militar pode ser movimentado em qualquer época 

do ano, para qualquer região do país, indo residir, em alguns casos, em locais 

inóspitos e destituídos de infraestrutura de apoio à família. 

Vigor físico – para desempenhar suas atividades, tanto em eventuais 

conflitos, para os quais deve estar sempre preparado, mas, também, no tempo de 

paz, o militar deve manter elevado nível de saúde física e mental. Por isso, durante 

toda a sua carreira, o militar é submetido a exames médicos periódicos e testes de 

aptidão física, que condicionam a sua permanência no serviço ativo. 

Formação específica e aperfeiçoamento constante - o exercício da profissão 

militar exige uma rigorosa e diferenciada formação. Ao longo de sua vida 

profissional, o militar de carreira passa por um sistema de educação continuada, que 

lhe permite adquirir as capacitações específicas dos diversos níveis de exercício da 

profissão militar e realiza reciclagens periódicas para fins de atualização e 

manutenção dos padrões de desempenho. 

Proibição de participar de atividades políticas – o militar da ativa é proibido 

de filiar-se a partidos e de participar de atividades políticas. 

Proibição de sindicalizar-se e de participação em greves ou em qualquer 

movimento reivindicatório - o impedimento de sindicalização advém da rígida 
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hierarquia e disciplina. A proibição de greve decorre do papel do militar na defesa do 

país, interna e externa, tarefa prioritária e essencial do Estado. 

Restrições a direitos trabalhistas - o militar não usufrui de alguns direitos 

trabalhistas, de caráter universal, que são assegurados aos trabalhadores, dentre os 

quais se incluem: remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno; 

jornada de trabalho diário limitada a oito horas; obrigatoriedade de repouso semanal 

remunerado; e remuneração de serviço extraordinário, devido a trabalho diário 

superior a oito horas diárias. 

Vínculo com a profissão - mesmo quando na inatividade, o militar permanece 

vinculado à sua profissão. Os militares na inatividade, quando não reformados, 

constituem a "reserva" de 1ª linha das Forças Armadas, devendo se manter prontos 

para eventuais convocações e retorno ao serviço ativo, conforme prevê a lei, 

independente de estarem exercendo outra atividade, não podendo por tal motivo se 

eximir dessa convocação. 

Consequências para a família - as exigências da profissão afetam, também, 

a vida familiar: a formação do patrimônio familiar é extremamente dificultada; a 

educação dos filhos é prejudicada; o exercício de atividades remuneradas por 

cônjuge do militar fica, praticamente, impedido; e o núcleo familiar não estabelece 

relações duradouras e permanentes na cidade em que reside, porque ali, 

normalmente, passará apenas três anos. 

A profissão militar, para a maioria de seus profissionais (oficiais e 

graduados), é iniciada em escolas cujo ingresso é feito mediante concurso público 

de âmbito nacional. Além do exame de escolaridade (apenas uma das etapas da 

seleção), os candidatos ainda precisam passar por exames médicos, de aptidão 
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física e psicológicos. Nas escolas de formação e ao longo da carreira, os oficiais são 

preparados para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção, e os 

graduados para auxiliar ou complementar as atividades dos oficiais, quer no 

adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração 

(BRASIL, 2011b). 

Segundo Andrade (2003), o universo dos oficiais do EB é constituído pelos 

oficiais de carreira, oriundos das seguintes escolas de formação: Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN), Instituto Militar de Engenharia (IME), Escola de Saúde 

do Exército (EsSEx) e Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), 

antes denominada Escola de Administração do Exército (EsAEx). Além destes, há 

ainda os oficiais combatentes temporários, oriundos dos Centros e Núcleos de 

Preparação dos Oficiais da Reserva (CPOR e NPOR, respectivamente), e os oficiais 

técnico temporários, cuja formação ocorre em organizações militares designadas por 

autoridade competente. 

Nesta pesquisa serão abordadas apenas as escolas de formação pelas 

quais são formados os sujeitos entrevistados. 

Os oficiais formados pela AMAN correspondem ao núcleo principal do 

Exército Brasileiro, bem como formam a maior parte do efetivo dos oficiais de 

carreira. A quase totalidade dos oficiais-generais é oriunda da AMAN, bem como os 

comandantes das diversas organizações militares, com exceção daquelas 

específicas de saúde ou técnicas de engenharia. São estes oficiais que compõem os 

quadros chamados operacionais.  

A duração dos cursos da AMAN é de quatro anos e ocorre em duas fases. A 

primeira corresponde aos primeiro e segundo anos e tem como objetivo iniciar a 
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formação do cadete, com a aquisição de conhecimentos comuns a todos os cursos, 

habilitando-o ao prosseguimento nos terceiro e quarto anos. A segunda fase 

corresponde ao terceiro e quarto anos e tem como objetivos complementar a 

formação dada ao cadete nos primeiro e segundo anos, habilitando-o para o 

desempenho de cargos de tenente e capitão não-aperfeiçoado das Armas 

(Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, do Serviço de 

Intendência e do Quadro de Material Bélico); e orientar o futuro oficial quanto ao 

prosseguimento dos estudos necessários para os cargos de capitão aperfeiçoado e 

para os postos mais elevados. Os cursos da AMAN têm, ainda, como objetivo formar 

uma personalidade militar básica, com estrutura ética sólida e fortes atributos de 

chefia, liderança, iniciativa, disciplina, responsabilidade e espírito de trabalho em 

grupo, que permita a absorção correta da vivência como oficial, visando ao 

desenvolvimento continuado do chefe militar.  

Na EsFCEx são formados os oficiais do quadro complementar e os oficiais 

de Odontologia e Farmácia, que irão desempenhar e assumir as responsabilidades e 

funções de oficial do Exército, de acordo com suas especialidades. A Escola forma 

anualmente homens e mulheres com formação em distintas áreas do conhecimento, 

com formação nas mais diversas instituições de ensino superior reconhecidas pelo 

Ministério da Educação, e aprovados em concurso de âmbito nacional. A duração 

dos cursos é de aproximadamente dez meses, durante os quais os alunos já são 

considerados oficiais. A formação compreende um período de formação comum, 

cuja finalidade é promover o ajustamento do oficial-aluno às rotinas do Exército e 

capacitá-lo para o adequado desempenho profissional como militar para exercer as 

funções de tenente e capitão não-aperfeiçoado; tomar conhecimento da estrutura do 
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Exército e de sua dinâmica de funcionamento; e conhecer os regulamentos básicos, 

os manuais e as normas militares da Força Terrestre; além, de um período de 

formação específica, cujo o objetivo é sintonizar os conhecimentos adquiridos nos 

bancos das universidades às peculiaridades das organizações do EB, com 

instruções visando capacitar o oficial-aluno ao desempenho de suas diversas 

missões futuras.  

Existem, também, os oficiais temporários, que podem ser divididos ainda em 

combatentes e técnicos. O oficial combatente temporário é formado nos diversos 

CPOR e NPOR, cujo curso tem a duração de um ano e restringe-se às atividades 

operacionais. Pode ser um oficial combatente temporário o cidadão em idade de 

prestar o serviço militar inicial e que esteja cursando uma universidade/faculdade. O 

oficial técnico temporário é formado por organizações militares designadas para 

ministrar o Estágio de Serviço Técnico, cujo objetivo é similar ao período de 

formação comum da EsFCEx, ou seja, promover o ajustamento do aspirante-a-oficial 

às rotinas do Exército, e capacitá-lo para o desempenho profissional como militar 

para exercer a função de tenente; tomar conhecimento da estrutura do Exército; e, 

conhecer os regulamentos básicos, os manuais e as normas militares da Força 

Terrestre. Pode ser um oficial técnico temporário o cidadão ou cidadã que possua 

curso superior em área de interesse do EB e que seja voluntário para isso. 

O universo dos sargentos de carreira possui formação muito similar. O curso 

de formação é realizado na Escola de Sargentos das Armas (EsSA) e na Escola de 

Instrução Especializada (EsIE). A EsSA forma os sargentos de carreira das armas 

de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. O curso tem a 

duração de 19 meses e é realizado em duas partes: a primeira é o período básico, 
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com duração de 34 semanas e é desenvolvido nas unidades de corpo de tropa 

designadas para o mesmo, sob coordenação da EsSA. Ao final do período básico e 

conforme seu mérito, os alunos fazem a opção pela Arma em que desejam 

ingressar. A segunda parte é o período de qualificação, que é desenvolvido de forma 

centralizada nas instalações da EsSA, com a duração de 43 semanas, nas quais o 

aluno recebe instruções da arma escolhida. A EsIE, dentre outras, possui a 

atribuição de  formar os sargentos do serviço de Intendência e do quadro de Material 

Bélico, com período de formação similar ao da EsSA. Possuir o ensino médio é pré-

requisito para o ingresso em ambas as escolas de formação de sargentos. Já a 

formação dos sargentos temporários pode ser feita na mesma unidade no qual já 

estão servindo, no caso da formação de sargento combatente temporário, que são 

selecionados dentro do universo de cabos e soldados; ou em outras unidades 

designadas para ministrar o Estágio Básico Técnico Temporário, no caso da 

formação de sargentos técnicos temporários, que são selecionados de forma 

semelhante ao oficial técnico temporário, e devem ser possuidores de curso técnico 

em área de interesse do Exército. 

2.5.1.1 Movimentação de Pessoal no Exército Brasileiro 

A movimentação é o ato administrativo que se realiza para atender a 

necessidade do serviço, podendo ser considerados, quando pertinentes, os 

interesses individuais, inclusive a conveniência familiar, com vistas a assegurar a 

presença do efetivo necessário à eficiência operacional e administrativa das OM, 

que atribui ao militar, cargo, situação, Quadro, OM ou fração de OM. (Portaria nº 

047-DGP, de 30/03/12, Decreto Nº 2.040, de 21/10/1996) 
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A movimentação dos oficiais e praças considera: 

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; 

X - a racionalização dos recursos destinados à movimentação de pessoal.  

O militar está sujeito, em decorrência dos deveres e das obrigações da 

atividade militar, a servir em qualquer parte do País ou no exterior. 

A movimentação tem por objetivos: 

I - permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios; 

II - permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências 

adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no País ou no exterior; 

III - possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a 

apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes 

situações; 
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IV - desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a 

permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência do Exército; 

V - atender à necessidade de afastar o militar de OM ou localidade em que 

sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente; 

VI - atender à solicitação de órgãos da administração pública estranhos ao 

Ministério do Exército, se considerada de interesse nacional; 

VII - atender às disposições constantes de leis e de outros regulamentos; 

VIII - atender aos problemas de saúde do militar ou de seus dependentes; 

IX - atender, respeitada a conveniência do serviço, aos interesses próprios 

do militar. 

A movimentação de pessoal no EB geralmente ocorre por necessidade do 

serviço – ex-officio, por nivelamento, ou ainda, a partir de requerimento do militar 

solicitando movimentação por interesse próprio ou por motivo de saúde. 

A movimentação por necessidade do serviço - ex-offício visa atender ao que 

está previsto nos itens de I a VII acima. Já a movimentação por nivelamento, é a 

solicitação do militar que tenha completado o tempo mínimo de permanência na 

guarnição. 

A movimentação por interesse próprio somente poderá ser realizada 

mediante requerimento do interessado ao órgão movimentador, seguindo os canais 

de comando, depois de completado o prazo mínimo de permanência na sede. 

A movimentação, para atender aos problemas de saúde do militar ou de 

seus dependentes, poderá ser realizada a requerimento do interessado ao órgão 

movimentador, seguindo os canais de comando, e considerado o interesse do 

serviço. 
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A movimentação do militar também pode ocorrer, independente de prazo de 

permanência na OM ou guarnição por incompatibilidade hierárquica; 

conveniência da disciplina ou inconveniência da permanência do militar na OM , na 

guarnição ou no cargo, devidamente comprovada e assim considerada pelo órgão 

movimentador. 

A movimentação de oficiais deve assegurar-lhes, no que for exequível, 

vivência profissional de âmbito nacional. A movimentação de subtenentes e 

sargentos deve assegurar-lhes vivência profissional de âmbito regional, considerada 

em termos territoriais de Comando Militar de Área. 

O prazo mínimo de permanência para movimentação é de dois anos na sede 

para os oficiais e três anos para as praças. Após este período eles poderão ser 

movimentados para qualquer lugar do país. 

Dentre algumas das premissas básicas que as Instruções Reguladoras de 

movimentação devem seguir estão: atender, prioritariamente, aos interesses do 

Exército e, quando possível, conciliá-los com os do militar; priorizar a ocupação de 

cargos que exijam habilitação específica ou especial, reduzindo a movimentação de 

seus ocupantes às que forem imprescindíveis, conforme as necessidades da 

carreira; realizar a movimentação de modo a permitir aliar o emprego adequado dos 

recursos humanos à operacionalidade do Exército; e buscar economia de recursos 

sem prejudicar a eficiência operacional. 

Os oficiais do quadro complementar, respeitadas as características de suas 

atividades, que recomendam o maior tempo de permanência no cargo, podem ser 

movimentados por interesse do serviço, se existir vaga de sua especialidade na OM 

de destino e se possuir o tempo mínimo na sede atual para ensejar movimentação. 
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3 METODOLOGIA 

3.1  ABORDAGEM 

A abordagem desta dissertação é qualitativa, uma vez que buscou identificar 

significados nas experiências individuais, visando diagnosticar problemas ocorridos 

com a rotatividade de pessoal e a retenção de conhecimento na organização 

pesquisada.   

A ideia fundamental da pesquisa qualitativa é obter informações sobre o 

problema pesquisado, coletando evidências no local onde este é vivenciado, a fim 

de interpretá-las e analisá-las (CRESWELL, 2010). 

3.2  QUANTO AOS FINS E QUANTO AOS MEIOS 

3.2.1 Quanto aos Fins 

A pesquisa realizada é descritiva, uma vez que a proposta visa estabelecer 

aspectos dificultadores entre a rotatividade de pessoal e a retenção de 

conhecimento na SIP. 

3.2.2 Quanto aos Meios 

Foi realizada uma pesquisa documental, a fim de identificar as legislações 

que dizem respeito às movimentações de pessoal no Exército Brasileiro; um 

levantamento bibliográfico sobre gestão do conhecimento e gestão de pessoas; e 

uma pesquisa de campo, a fim de levantar as evidências na organização 

pesquisada. 
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3.3  ESTRATÉGIA QUALITATIVA 

Como estratégia qualitativa foi realizado um estudo de caso, com a 

finalidade de identificar a relação existente entre a movimentação de pessoal e a 

retenção de conhecimento nas organizações militares relacionadas à administração 

do Exército Brasileiro. 

Segundo Creswell (2010, p. 38), “estudos de caso são uma estratégia de 

investigação em que o pesquisador explora profundamente um programa, um 

evento, uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos”. 

Yin (2010) afirma que os estudos de caso são especialmente apropriados 

para investigar fenômenos contemporâneos no contexto da vida real, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, ou quando as questões “como” 

ou “por que” são propostas. 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise desse estudo de caso qualitativo foi a Seção de 

Inativos e Pensionistas/1-Rio (SIP/1-Rio), seção que integra a 1ª Região Militar, 

localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

A SIP/1-Rio atende a 1/3 (um terço) de todo efetivo de inativos e 

pensionistas militares e civis do Exército Brasileiro. Conta, atualmente, com cinco 

postos de atendimento (PA) ao público, três deles localizados no Centro (Palácio 

Duque de Caxias) – PA Praças, PA Oficiais e PA Civis; um localizado em 

Copacabana e outro localizado em Realengo, a fim de proporcionar maior 

comodidade a seus usuários. Possuía, à época da pesquisa, um efetivo de 167 
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pessoas, entre militares e civis, e recebeu mais de 115.000 (cento e quinze mil) 

solicitações protocoladas desde janeiro até o mês de novembro de 2012. 

3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Vergara (2007, p. 53) define sujeitos da pesquisa como “as pessoas que 

fornecerão os dados” de que o pesquisador necessita. Neste sentido, os sujeitos 

desta pesquisa foram 12 militares que trabalharam na Subseção de Pensionistas – 

SS2, selecionados intencionalmente. Quatro deles ocuparam cargo de chefia na 

Subseção de Pensionistas, todos militares de carreira, sendo dois formados pela 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e outros dois formados pela Escola de 

Formação Complementar do Exército (EsFCEx). Completando a pesquisa, foram 

entrevistados outros oito colaboradores, sendo cinco oficiais técnicos temporários de 

administração e três praças, destes um do quadro especial, um da arma de Artilharia 

e um técnico temporário de administração, que executam ou executaram a análise 

de processos e atividades daquela subseção. 

3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Nesta pesquisa as evidências foram coletadas por observação direta, 

documentos e entrevistas semiestruturadas. De acordo com Yin (2010), as múltiplas 

fontes de evidências proporcionam várias avaliações do mesmo fenômeno, 

possibilitando que o investigador desenvolva linhas de convergência de investigação 

através do processo de triangulação. 

O tipo de entrevista utilizada foi a entrevista focada, na qual, segundo Yin 

(2010, p. 134), “a pessoa é entrevistada durante um curto período de tempo – uma 

hora, por exemplo. Nesses casos, as entrevistas até podem permanecer abertas e 
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assumir uma maneira conversacional, mas é maior a probabilidade de ser seguido 

um determinado conjunto de questões derivadas do protocolo do estudo de caso”. 

Nesse tipo de entrevista as questões devem ser cuidadosamente elaboradas, a fim 

de se evitar a formulação de questões condutoras, possibilitando que o entrevistado 

emita sua opinião sobre o assunto em questão.  

Foi realizado um contato prévio pela própria pesquisadora com os 

entrevistados explicitando os objetivos da pesquisa e agendando a entrevista. No dia 

marcado, os entrevistados receberam informações acerca do objeto da pesquisa, 

seus objetivos e também quanto ao roteiro da entrevista que seria realizada. Foram 

entrevistados primeiro os chefes/ex-chefes da Subseção de Pensionistas e 

posteriormente os analistas/ex-analistas. As entrevistas foram realizadas no próprio 

local de trabalho dos entrevistados. 

3.7  TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

As evidências foram tratadas e analisadas através da análise de seu 

conteúdo, a partir do surgimento de palavras ou expressões no discurso dos 

entrevistados, que foram arranjadas em categorias, analisando-se, ainda, a 

frequência com que apareceram no mesmo. 

3.8  LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Uma limitação do método é o fato de a pesquisadora ter pertencido ao 

quadro de militares integrantes da unidade de análise pesquisada. Segundo 

Creswell (2010, p. 211), estudar a própria organização do pesquisador “conduz a 

comprometimentos na capacidade do pesquisador de revelar informações e cria 

difíceis questões de poder”. Embora a coleta das evidências seja mais conveniente e 

fácil, podem ocorrer problemas relacionados ao relato de dados tendenciosos, 
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comprometidos ou incompletos. Contudo, foram tomados os cuidados necessários 

para não comprometer a pesquisa. 

Outra limitação do método é o fato de que entrevistas são apenas relatos 

verbais, e como tais, estão sujeitos a problemas comuns de parcialidade, má 

lembrança e articulação pobre ou inexata (YIN, 2010).  
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4 UNIDADE DE PESQUISA: SIP/1-Rio 

A Seção de Inativos e Pensionistas/1-Rio (SIP/1-Rio), é uma seção da 1ª 

Região Militar sediada no Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, onde atualmente se encontra em funcionamento sua área administrativa, 

composta pelas Subseções de inativos militares, de pensionistas militares, e de civis 

(onde são analisados e concedidos os benefícios de aposentadoria e pensão militar 

e civil), Secretaria de distribuição, Secretaria, cadastro e arquivo, além dos postos 

de atendimento de oficiais, de praças e de civis.  A ela encontram-se vinculados 

mais de 60.000 (sessenta mil) inativos e pensionistas, o equivalente a 1/3 (um terço) 

de todo efetivo de inativos e pensionistas do Exército Brasileiro. 

A SIP/1-Rio possui, ainda, dois postos de atendimento avançados, o posto de 

Copacabana, localizado em imóvel ao lado do Forte de Copacabana (Museu do 

Exército) e o posto de Realengo, localizado nas instalações da 9ª Brigada de 

Infantaria Motorizada. 

No ano de 2011 foram protocoladas mais de 150.000 solicitações na SIP/1-

Rio.  Uma análise realizada no total de solicitações protocoladas no ano de 2010 

aponta para um percentual de 16% (dezesseis por cento) referentes apenas à 

Subseção de pensionistas. 

A pesquisa foi realizada na Subseção de pensionistas militares, em virtude 

de, a mesma, ser a maior subseção da SIP/1-Rio, de maior número de pessoal, e 

por sua importância para o funcionamento da SIP/1-Rio como um todo, haja vista 

que o grande número de solicitações protocoladas para esta Subseção faz com que 

ela produza grande volume de documentos e seja responsável pela maior parte da 

geração de direitos de toda a Seção. 
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A Subseção de pensionistas é responsável por realizar desde a primeira 

análise e concessão da pensão militar, assim como suas transferências de cotas e 

demais habilitações posteriores. É responsável, ainda, pela a isenção de imposto de 

renda por motivo de saúde, melhorias de pensão, análise e concessão de pensão de 

beneficiários de ex-combatentes, cumprimento de decisões judiciais, alterações de 

nome, alterações de conta corrente, etc. 

À época da pesquisa, a subseção de pensionistas era composta por 

aproximadamente 30 militares, entre oficiais e praças, em sua maioria técnicos 

temporários de administração. Sua estrutura é dividida em: Carteira 22 – Ex-

Combatente; Carteira 23 – Diversos; Carteira 24 – Pensão Militar; e Carteira 25 – 

Comissão de Diligências, cada uma delas com seu chefe e a Subseção como um 

todo é chefiada por um oficial superior da arma de Infantaria. 

Sucederam-se, nos últimos seis anos, oito chefes diferentes, sendo seis deles 

nos últimos dois anos.  As mudanças de chefia, segundo relatos dos integrantes da 

Seção, ocorreram devido à movimentação e realocação de pessoal na 1ª Região 

Militar, e, principalmente, devido a militares que, ao serem designados para trabalhar 

na SIP, logo buscavam fazer contatos a fim de sair de lá ou serem transferidos para 

outras organizações militares.  

A Subseção de Pensionistas, no momento da pesquisa contava, em sua 

maioria, com oficiais e sargentos técnicos temporários que podem permanecer por, 

até, oito anos na Força (tempo permitido para permanecer incorporado, como 

temporário, nas fileiras do Exército), não sendo, entretanto, descartada a 

possibilidade de movimentação dos mesmos dentro da própria Organização Militar 

ou até mesmo para outras. No entanto, em anos anteriores, a Subseção de 
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Pensionistas já fora composta por praças combatentes de carreira. Todavia, 

diferente dos oficiais que conseguiam sair da SIP, estes ali permaneciam por anos e 

anos, muitas vezes descontentes ou mesmo sem aptidão para executar as 

atividades inerentes ao trabalho a ser realizado, mas sem condições de pleitear a 

saída dali, ocasionando, em consequência, a execução inadequada e ineficiente das 

atividades da Subseção, o que acarretava um grande número de diligências 

(processos que retornavam para serem corrigidos) e atraso na análise dos 

processos.  

O grande volume de trabalho da Subseção de Pensionistas se deve à análise 

e concessão da pensão militar, que pode ser dividida em Habilitação Inicial, que 

ocorre por ocasião do óbito do militar, chamado, a partir daí, de instituidor da 

pensão; essa habilitação inicial geralmente é feita para a viúva, ex-esposa 

pensionada e/ou filhos, onde a pensão é dividida em cotas, conforme a legislação 

vigente; Transferência de Cota-Parte, quando algum dos beneficiários, que se 

encontrava habilitado ou não, vem a falecer, completa a maioridade ou renuncia à 

pensão, e os demais beneficiários solicitam sua cota-parte; e a Reversão de 

Pensão, que é realizada quando a viúva ou ex-esposa pensionada, que se 

encontrava habilitada vem a falecer e seus filhos passam a receber a pensão. 

Dentre as legislações utilizadas para a análise e concessão da pensão militar 

é possível citar a Lei de Pensão Militar – Lei nº 3.765/60, as Leis de Pensão Especial 

de Ex-Combatentes – Lei nº 4.242/63 e Lei nº 8.059/90, o Estatuto dos Militares - Lei 

6.880/80, dentre tantas outras leis, decretos, decretos-lei, portarias e regulamentos 

que normatizam, ou normatizaram outrora, toda grade remuneratória dos militares, 

passando pelo adicional de tempo de serviço, adicional de habilitação, adicional de 
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compensação orgânica, contribuição para pensão militar, atualmente pagos e todas 

as sua transições até os dias de hoje.     
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5 APRESENTAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

Para a coleta das evidências foram realizadas entrevistas com dois grupos 

de sujeitos. Foram entrevistados militares que chefiaram a SS2 e alguns dos 

analistas da mesma seção. 

Nos quadros 3 e 4 são apresentadas as características dos entrevistados. 

QUADRO 3: Características dos chefes entrevistados  

ENTREVISTADO POSTO/ 

GRADUAÇÃO 

IDADE FORMAÇÃO 

MILITAR 

FORMAÇÃO CIVIL TEMPO DE 

SERVIÇO 

TEMPO DE 

SERVIÇO NA 
SIP 

A Major 39 anos AMAN MBA FGV 22 anos 8 meses 

B Major 52 anos EsFCEx Graduação em Administração 20 anos 10 anos 

C Major 42 anos EsFCEx Graduação em Administração e 
Direito, Pós-Graduação em 
Gestão da Administração 

Pública, Gestão Estratégica 
Corporativa e Direito em 
Administração Pública 

23 anos 18 anos 

D Major 42 anos AMAN - 24 anos 1 ano e 5 
meses 

 

 

QUADRO 4: Características dos analistas entrevistados 

ENTREVISTADO POSTO/ 

GRADUAÇÃO 

IDADE FORMAÇÃO 

MILITAR 

FORMAÇÃO CIVIL TEMPO DE 

SERVIÇO 

TEMPO DE 

SERVIÇO NA 
SIP 

E 1º SGT 36 anos Curso de Formação 

de Sargentos 
(Artilharia) e Curso 

de Aperfeiçoamento 

de Sargentos 

- 19 anos 4 anos 

F 3º SGT 
Quadro 
Especial 

47 anos Curso de Formação 
de Cabos 

Graduação em Ciências 
Contábeis 

29 anos 20 anos 

G 3º SGT 29 anos Estágio Básico de 
Serviço Técnico 

Curso Técnico em 
Administração, Graduação 

em Administração de 

Empresas e Pós-Graduação 
em Recursos Humanos 

8 meses 7 meses 

H 1º TEN 40 anos Estágio de Serviço 

Técnico 

Graduação em 

Administração de Empresas 
e Pós-Graduação em 

Serviços e Varejo 

6 anos 6 anos 

I 1º TEN 41 anos Estágio de Serviço 
Técnico 

Graduação em 
Administração e Pós-

Graduação em Petróleo e 

6 anos 6 anos 
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Gás 

J 1º TEN 37 anos Estágio de Serviço 

Técnico 

Graduação em 

Administração e Pós-
Graduação em Finanças e 

Gestão Corporativa e 

Gestão de Recursos 
Humanos 

3 anos e 10 

meses 

3 anos e 10 

meses 

K 1º TEN 36 anos Estágio de Serviço 

Técnico 

Graduação em 

Administração e Pós-
Graduação em Engenharia 

Econômica e Financeira 

6 anos 6 anos 

L 
 

1º TEN 29 anos Estágio de Serviço 
Técnico 

Graduação em Serviço 
Social e Pós-Graduação em 

Recursos Humanos 

6 anos 6 anos 

 

QUADRO 5: Evidências consolidadas em temas a partir do roteiro da entrevista 

SUJEITO TEMA PERGUNTA 

CHEFE/ 
ANALISTA 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Idade 

Posto/Graduação 

Formação Militar 

Formação Civil 

Tempo de Serviço 

Local de Trabalho Atual 

Qual a função ou funções desempenhadas na SIP/1-Rio? 

Por quanto tempo vem trabalhando ou trabalhou na SIP/1-Rio? 

CHEFES  

DESIGNAÇÃO 

PARA A FUNÇÃO 

Como se deu sua designação para trabalhar na SIP/1-Rio? 

Como recebeu a missão de chefiar a SS2? 

Qual foi seu sentimento ao saber da designação? 

Qual foi sua primeira impressão ao assumir a chefia da SS2? 

Quais as dificuldades encontradas na execução das atividades/ chefia da SS2? 

Recebeu suporte dos superiores quanto aos problemas e dificuldades enfrentados na 

condução da SS2? 

CONSEQUÊNCIA x 
RELEVÊNCIA PARA 

A CARREIRA 

Quando foi designado para trabalhar na SIP/chefiar a SS2, qual era a sua opinião 
quanto às consequências para a sua carreira? 

Essa opinião mudou após conhecer o trabalho, a legislação, etc.? 

Você acha que o trabalho na SIP/1-Rio/SS2 é/foi relevante para a sua carreira? 

FORMAÇÃO X 
CONHECIMENTO 

SOBRE PENSÃO 
MILITAR 

Em algum momento durante sua formação ou carreira teve algum contato com o 
trabalho desenvolvido em uma SIP e/ou com a legislação pertinente? 

Antes de trabalhar na SIP/1, conhecia alguma coisa sobre o assunto? 

Antes de chegar à SIP/1 já havia ouvido falar sobre pensão militar em algum momento? 
Quando? O que sabia sobre o assunto? 

Antes de chegar à SIP/1 já havia tido contato com a legislação de pensão militar em 

algum momento? Quando?  

TREINAMENTO 

Os conhecimentos adquiridos ao longo da carreira foram suficientes para o 
desempenho das atividades de chefe da SS2? 

Como ocorreu o processo de aprendizagem da legislação de inativos e pensionistas 
militares? 

Passou por algum treinamento específico antes de assumir a chefia da SS2? 
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GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

Em sua opinião quem são os maiores conhecedores do assunto na SS2? (Citando 
posto/graduação) 

Como acontece a adaptação a uma nova atividade/função a ser desempenhada cada 
vez que é transferido? 

Como ocorre a transferência de conhecimento de um chefe para o outro? 

Ao assumir a chefia da SS2, você recebeu a função do chefe anterior? Como ocorreu a 
passagem de função? 

Ao deixar a função, você passou a função para seu substituto? Como ocorreu a 
passagem da função? 

Como você acha que deveria acontecer a passagem de função do chefe substituído 
para o chefe substituto? 

Dos militares formados nas diversas armas, quadros e serviços, em sua opinião, qual 

melhor se adaptaria no desempenho das atividades realizadas na SIP/1-Rio/SS2? 

ANALISTAS 

TRABALHO 
EXECUTADO 

Qual o trabalho/tarefa executado por um analista de processos? 

A quem você recorre quando surgem dúvidas na análise de um processo? 

Qual a maior dificuldade encontrada para o desempenho de suas atividades? 

TREINAMENTO 

Quando você foi designado para a SIP/1-Rio/SS2, recebeu algum tipo de treinamento 
para desempenhar suas atividades? 

Como ocorreu o aprendizado das legislações específicas? 

Como ocorreu o aprendizado da análise de processos? 

Quanto tempo você levou entre sua chegada na SS2 e o início da análise de 
processos? 

Você começou direto a analisar processos? 

Após quanto tempo você começou a se sentir seguro para fazer uma análise sozinho? 

RELAÇÃO CHEFE X 
SUBORDINADO 

Como se dá a relação entre chefe e subordinado no que diz respeito às decisões a 
cerca de um determinado processo? 

Sua opinião, enquanto analista, sobre um determinado processo é ouvida e aceita? 

É possível estabelecer um diálogo quando existe discordância sobre determinado 
processo? 

ROTATIVIDADE DA 
CHEFIA 

Quanto tempo em média um chefe fica a frente da SS2? 

O que ocorre cada vez que um chefe é transferido ou substituído? 

Você já deve ter tido chefes com e sem conhecimento do assunto. Como foi trabalhar 
com chefes que possuíam conhecimento sobre o assunto? 

E como foi trabalhar com os chefes que não tinham conhecimento do assunto? 

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

Como ocorre o compartilhamento de conhecimento dentro da SS2? 

Quando ocorre a mudança de função dentro das carteiras da SS2, como acontece a 
transferência de conhecimento? 

Como são treinados os militares novos que chegam à SS2? Como é realizada a 

transferência de conhecimento para eles? 

Como você acha que deveria ser o compartilhamento e a transferência de 
conhecimento na SS2? 

EXTRAS 

O que você sabia sobre pensão militar antes de vir trabalhar na SIP? Quantas vezes 

você ouviu falar sobre pensão militar? 

Dos militares formados nas diversas armas, quadros e serviços, em sua opinião, qual 
melhor se adaptaria no desempenho das atividades realizadas na SIP/1-Rio/SS2? 
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5.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

As evidências encontradas foram consolidadas em temas a partir do roteiro 

da entrevista. 

5.2.1 Entrevistas com os chefes 

5.2.1.1 Designação para a SIP/1-Rio 

De acordo com as respostas dos entrevistados, quando questionados sobre 

a forma como ocorreu a designação para trabalhar na SIP/1-Rio, foi possível 

verificar que não existe um critério claramente definido para a designação de um 

militar para trabalhar naquela seção. 

“Escolha do subchefe do comando regional ... por necessidade de pessoal 

me designou para a SIP.” (chefe B) 

“Saí da EsAEx, me apresentei para o comandante e fui designado para vir 

pra cá.” (chefe C) 

“Quando cheguei ao Comando da 1ª Região Militar recebi a informação de 

que trabalharia na SIP/1-Rio, sem qualquer tipo de consulta às minhas experiências 

anteriores.” (chefe D) 

Assim como a designação para trabalhar na SIP/1-Rio, a designação para 

chefiar a SS2 também não parece atender a nenhum padrão previamente 

estabelecido ou a qualquer conjunto de competências técnicas mínimas necessárias 

para assumir tal atividade, muito menos foi verificada a existência de um período 

mínimo para preparo prévio.  

“Fui chamado pelo chefe da SIP/1-Rio na época, e simplesmente me disse 

que, naquela data - era uma quarta-feira - eu deveria encerrar meus trabalhos na 

SS1 e me apresentar na SS2.” (chefe C) 
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“... foi quem me designou, sem apresentar qualquer tipo de informação a 

respeito da missão.” (chefe D) 

“Sem tempo de passagem de encargos e de preparo prévio.” (chefe A) 

Quando questionados sobre o que sentiram ou pensaram ao assumir a 

chefia da SS2, as opiniões divergiram entre ser apenas mais uma missão, ser um 

desafio e ser uma surpresa. 

“... Era mais uma missão dentre as várias que já tinha cumprido.” (chefe D) 

“Quando eu vim para a SS2 eu achei que seria um desafio até acima da 

minha altura na época porque eu nada sabia de pensão. Eu estava me 

familiarizando com inativos e passei do universo de inativos para o universo das 

pensionistas, então foi um desafio muito grande, porque eu tive que aprender para 

executar.” (chefe B) 

“De surpresa. Eu estava no meio de um trabalho na SS1 … e até ponderei 

com ele se eu não poderia pelo menos completar aquela semana na SS1 para 

finalizar o trabalho que eu estava fazendo, ele falou que não.” (chefe C) 

Ao serem questionados sobre qual teria sido a primeira impressão obtida ao 

assumir a chefia da SS2, os entrevistados citaram, dentre outros fatores, o acúmulo 

de processos, falta de pessoal em quantidade suficiente para a execução das 

atividades da seção, falta de direcionamento e o péssimo local de trabalho. 

“… foi uma impressão quase que tétrica, porque era uma Seção que tinha 

saído, três ou quatro anos antes, de 44 pessoas para 17, consequentemente era 

uma Seção que tinha um histórico de atrasos, problemas muito grandes de pessoal 

e cobranças. Funcionava mais à base de bilhetinhos do que através da entrada de 

protocolos.” (chefe B) 
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“A SS2 era uma seção que precisava de ajuda, de uma liderança, precisava 

ser motivada, precisava realmente de um redirecionamento para poder as coisas 

melhorarem não só no aspecto quantitativo, mas no aspecto qualitativo também.” 

(chefe C) 

“Que era um local de trabalho péssimo, com uma estrutura física 

completamente ineficiente e arcaica e uma equipe que, apesar de aparentar ser 

qualificada, demonstrava estar totalmente desorientada.” (chefe D) 

Dentre as maiores dificuldades apontadas pelos entrevistados estão a falta 

de conhecimento técnico, falta de pessoal, falta de recursos como material de 

expediente, equipamentos, instalações físicas e mobiliário, além da falta de apoio 

dos escalões superiores. 

“Primeiro é a questão de você entrar numa área que você não domina, que 

você não conhece. A segunda dificuldade é a falta de meios, e a SIP sempre se 

esbarrou nessa problemática, a falta de recursos necessários para realizar um bom 

trabalho. Falta de meios no sentido geral, seja de instalações físicas, seja de 

equipamentos, seja de espaço físico, seja de mobiliário, seja de layout, das 

instalações, seja até mesmo da qualidade e da quantidade de pessoal que você está 

trabalhando subordinado a você. Isso aí são dificuldades que a gente tem que 

enfrentar realmente, o que torna a missão muito mais difícil do que ela normalmente 

é ou do que ela naturalmente é em função dessas demandas que a gente tem que 

enfrentar.” (chefe C) 

Com relação ao suporte recebido pelos superiores, a opinião dos 

entrevistados divergiu entre ter sido pouco, discreto ou não ter recebido nenhum 

suporte de seus superiores. 
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“Muito pouco”. (chefe A) 

“Como essa é uma atividade anônima, só quem conhece é quem está aqui 

dentro vivendo. E, às vezes, o escalão superior, em vários níveis, dependendo de 

quem seja, desconhece a atividade que a gente realiza, também. Então, em função 

desse desconhecimento, eu não vou entrar no mérito se é proposital ou se não é, 

mas talvez esse desconhecimento faça também com que a gente não tenha, em 

regra, o apoio necessário para realizar a atividade para suprir aquele setor ali com 

os recursos que ele precisa.” (chefe C) 

“Apenas do Escalão de Inativos e Pensionistas, mas uma ajuda muito 

discreta.” (chefe D) 

5.2.1.2 Consequência e Relevância para a Carreira 

Ao serem questionados acerca das consequências de trabalhar na SIP para 

suas carreiras, as respostas dos entrevistados foram bem diferentes uma da outra. 

“Baixa conceituação e do risco de ser processado por conta dos atrasos.” 

(chefe A) 

“Em realidade, eu não pensei em consequências para a minha carreira, eu 

pensei em consequência para as pensionistas, que eram meu público-alvo no posto. 

Eu sabia que tinha a necessidade de tentar resolver o melhor possível, não 100%, 

porque era impossível, mas o melhor possível para aliviar a tensão e os problemas 

das pensionistas que todo dia batem nas portas dos postos. Então, em realidade, 

não é uma questão aqui de benesses ou de deixar minha carreira de lado, eu estava 

mais focado mesmo no problema nas pensionistas.” (chefe B) 
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“Essa área de Inativo e Pensionista é muito mal vista no âmbito da Força por 

vários aspectos, então, realmente, quando se fala na SIP, a reação das pessoas, ela 

normalmente é negativa, mas, talvez, essa má imagem tenha se formado porque as 

pessoas que trabalham aqui, trabalho esse que normalmente ele é anônimo, ele não 

aparece, as pessoas só dão valor à SIP e ao trabalho de quem trabalha na SIP 

quando ela precisa de alguma coisa ou ela própria ou alguém procura para 

interceder ou ajudar alguém de alguma forma. Só aparece, infelizmente 

negativamente, quando acontece alguma coisa de errado” (chefe C) 

Foi verificado um consenso entre os entrevistados acerca da relevância do 

trabalho na SIP. Foi citada a relevância no que diz respeito ao desempenho de suas 

atividades profissionais, a relevância apenas no lado pessoal e, ainda, ter sido de 

extrema relevância.  

“A experiência de você trabalhar com um assunto novo, que você não 

domina, que você tem que estudar, tem que aprender, tem que se informar, tem que 

perguntar às pessoas, isso foi muito bom porque você cresce profissionalmente em 

relação a isso. E o fato de você ter também uma demanda muito grande de coisas 

atrasadas que você tem que tentar administrar, de forma que você consiga motivar 

as pessoas para poder dar conta daquilo e daquela carga de trabalho que tem que 

ser realizada, aquilo ali é um desafio para qualquer pessoa que está à frente de um 

grupo que tem uma missão tão grande e tão pesada para desempenhar.” (chefe C) 

“Extremamente relevante.” (chefe D) 

“Pessoalmente, sim; para carreira, não.” (chefe A) 



100 

 

5.2.1.3 Formação vs. Conhecimento sobre Pensão Militar 

Aos serem questionados se conheciam algo sobre pensão militar antes de 

trabalhar na SIP, os chefes entrevistados formados na AMAN afirmaram que nunca 

haviam tido contato nem com o trabalho realizado em uma Seção de Inativos e 

Pensionistas nem com a legislação correspondente ao assunto e, ainda, que não 

sabiam quase nada sobre o assunto “pensão militar”. Os formados na EsFCEx 

afirmaram que quase ninguém tem esse tipo de conhecimento e que viram algo, 

muito superficialmente, na Escola. 

“Praticamente nunca tinha tratado sobre o assunto.” (chefe D) 

“O curso de formação de oficiais da EsAEx é bem abrangente, ele engloba 

muita coisa da área administrativa do Exército. Para não dizer que eu não tive nada, 

eu tive uma noção, eu  lembro que alguma coisa foi falada sobre isso, mas nada que 

pudesse promover algum tipo de conhecimento mínimo exigido para desempenhar 

as funções aqui. Porque a gente acaba realmente aprendendo o serviço com a 

prática.” (chefe C) 

“Inclusive quase ninguém tem, isso é uma falha do sistema. No meu 

entender, em todos os quartéis, em todos os comandos deveria haver instruções 

relativas à SIP” (chefe B) 

5.2.1.4 Treinamento 

A questão referente aos conhecimentos adquiridos ao longo da carreira 

terem sido suficientes para o desempenho das atividades de chefe da SS2, os 

chefes formados na AMAN afirmaram que os conhecimentos adquiridos ao longo da 

carreira não foram suficientes, no que tange aos conhecimentos técnicos, para o 
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desempenho das atividades da chefia. Os chefes formados na EsFCEx afirmaram 

que, em virtude do longo tempo em que se encontravam trabalhando na SIP e 

devido ao desempenho de várias funções ao longo dos anos, os conhecimentos 

adquiridos foram suficientes para o desempenho de tais atividades. 

“De liderança, foram; os conhecimentos técnicos, não.” (chefe A)  

“Na SIP, foram. Mas frise-se, grandemente pela experiência dos postos, do 

dia a dia. Não só de pensionistas como também de inativos, que, no final, acabam 

sendo correlatos.” (chefe B) 

De acordo com o apurado por meio das entrevistas, não existe nenhum tipo 

de treinamento para preparar os chefes, no que diz respeito aos conhecimentos 

técnicos que devem possuir para o desempenho das atividades relativas a SS2. 

Segundo os entrevistados, o aprendizado ocorre diariamente conforme as situações 

vão acontecendo. 

“No dia a dia. O assunto é muito complexo e de difícil domínio por causa da 

diversidade de variáveis que envolvem cada processo.” (chefe A) 

“Com muito estudo, com conversa com os que estavam aqui há mais 

tempo … e pesquisa, bastante pesquisa em livros, em sites. Realmente, em bate 

papo.” (chefe B) 

“A área de inativos é pensionistas tem uma legislação que só quem conhece 

é quem trabalha com isso. Você não aprende isso fora da função. Nos bancos 

escolares você não aprende isso. Então, você passa a conhecer com o trabalho, no 

dia a dia, e aí você vai perguntando pra um perguntando pra outro, vai pesquisando 

daqui, vai pesquisando dali.” (chefe C) 
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“Com o decorrer do trabalho, no dia a dia; não tive grandes oportunidades de 

estudar a legislação... quando julgava importante, consultava a legislação. Havia um 

assessoramento técnico de excelente qualidade por parte de alguns analistas, o que 

me dava bastante tranquilidade para empregar minha força de trabalho na gestão 

das ações da Seção.” (chefe D) 

5.2.1.5 Gestão do Conhecimento 

Segundo a opinião dos entrevistados, os militares que se encontram há mais 

tempo trabalhando na SS2 são os que detêm maior conhecimento sobre o assunto. 

“As tenentes mais antigas são as detentoras de maior conhecimento.” (chefe 

B) 

“Aquelas pessoas mais antigas, pelo fato de estarem há mais tempo fazendo 

a mesma coisa, em regra são as pessoas que conhecem mais do assunto do que as 

pessoas que acabaram de chegar.” (chefe C) 

Ao serem questionados sobre qual arma, quadro ou serviço do Exército 

Brasileiro melhor se adaptaria no desempenho das atividades realizadas na SIP e na 

SS2, os entrevistados, em sua maioria, afirmaram que o Quadro Complementar de 

Oficiais (QCO) é quem deveria assumir as atividades administrativas do EB. Foi 

ressaltado, ainda, que os militares do serviço de Intendência também assumiriam 

bem tais atividades. Entretanto, um dos entrevistados, apesar de corroborar as 

opiniões dos demais, acredita que a gestão deve ser feita por um oficial de AMAN e 

a parte técnica deve ficar sob a responsabilidade de um militar do QCO. 

“O Quadro Complementar do Exército deveria ser especializado para as 

funções de previdência das Forças Armadas.” (chefe A) 
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“Tirando o QCO, quem assumiria bem essas atividades aqui seria o pessoal 

de Intendência, que já tem mais um conhecimento de administração de bens, de 

papéis. QCO, sem dúvida nenhuma.” (chefe B) 

“A gente tem na área do Exército dois grandes grupos. O grupo dos 

operacionais e dos não-operacionais. O QCO, por essência, é um quadro 

complementar e foi criado justamente para poder deixar os combatentes ou aqueles 

que foram formados para a área operacional, para que eles pudessem ocupar os 

cargos ligados a esse tipo de atividade e a parte administrativa ficar a cargo 

daqueles que tem essa formação voltada para isso aí. Só que, na prática, a gente 

verifica que não é isso que acontece, ou seja, muitos cargos da área administrativa, 

seja ela da parte de pessoal, de material, financeira e tudo, ainda são cargos que 

são ocupados por militares que tem formação voltada para a área bélica … Embora 

tenha sido formado para uma atividade diferente, a partir do momento que ele foi 

designado para ocupar um cargo, ele tem que desempenhar da melhor forma 

possível, mas o ideal, a meu ver, salvo melhor juízo, seria realmente colocar 

pessoas que tivessem uma formação mais adequada para esse tipo de atividade.”  

(chefe C) 

“Na parte de gestão do trabalho, carrego a certeza absoluta que deve ser um 

oficial de carreira da Academia Militar, não importando qual arma, quadro ou serviço. 

Na parte técnica, um militar QCO, preferencialmente com formação na área de 

direito e, em segunda hipótese, administração.” (chefe D) 

Questionados sobre como é feita a passagem de função no EB, os 

entrevistados responderam haver um prazo regulamentar para que o militar que 

deixa uma função possa passar todos seus encargos e responsabilidades para 
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aquele que a está assumindo. Entretanto, nem sempre existe a possibilidade de 

fazê-la efetivamente. 

“A passagem de encargos e cargas é feita pelo último ocupante do cargo, 

porém ocorrem diferenças entre o desligamento do militar ocupante da função e o 

que a exercerá. Com isso, muitas vezes não existe a passagem completa.” (chefe A) 

“Simplesmente te colocam na nova atividade e você tem que buscar 

informação sobre ela. Você não tem um treinamento específico para as funções e 

novas funções.” (chefe B) 

Os entrevistados afirmaram que, quando assumiram a chefia da SS2, ou não 

houve a passagem de função ou esta ocorreu de forma muito rápida e sem nenhum 

protocolo definido. 

“Recebi a função em uma hora.” (chefe A) 

“Quando eu assumi a SS2, o chefe anterior já tinha partido dessa para uma 

melhor há muito tempo. A seção estava sob a responsabilidade do mais antigo.” 

(chefe C) 

“Sem qualquer tipo de protocolo definido, apenas com transferência de 

informações e dados muito pouco significantes.” (chefe D) 

Quanto ao questionamento sobre a passagem da função para o próximo 

chefe, verificaram-se três tipos de respostas distintas: o relato de ter havido a 

passagem de função de forma incompleta; relatos da passagem de função ter 

ocorrido de forma muito rápida, em virtude dos chefes que estariam assumindo a 

chefia já estarem há bastante tempo na SIP/1; e, ainda, de não ter havido a 

passagem de função. 
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“Passei a chefia para ..., mas incompleto porque o prazo foi muito curto.” 

(chefe B) 

“Sim, porém como o próximo chefe já estava há 15 anos na SIP, foi muito 

simplificada a passagem.” (chefe A) 

“Como ocorreu a passagem da função? Não houve passagem de função.” 

(chefe D) 

De acordo com a opinião dos entrevistados, não ocorre transferência do 

conhecimento de um chefe para o outro. 

“Não vi acontecer.” (chefe A) 

“Normalmente, quando há uma transferência, quando há uma mudança de 

chefia, normalmente o chefe que está saindo, está saindo ou já saiu. Então o novo 

chefe que chega, ele não tem o tempo mínimo necessário para absorver os 

conhecimentos que deveriam ser passados pelo cara que está saindo. Então, essa 

passagem de cargos e encargos, ela é feita com uma certa velocidade porque o 

cara não tem muito tempo para ficar ali. Aí, a pessoa chega, absorve aquilo que der 

e, à medida que vai tendo condição, ele vai tentando se apropriar dos 

conhecimentos necessários. O que é uma pena. Porque o ideal seria que a pessoal 

tivesse um tempo em convivência com a outra para ir assumindo até que se sentisse 

mais ou menos seguro daquilo ali para dar prosseguimento no trabalho.” (chefe C) 

Ao serem questionados sobre a opinião deles em relação a como deveria 

ser a passagem de função, os entrevistados afirmaram que deveria existir um 

período entre 15 a 30 dias para que o chefe que está chegando possa vivenciar o 

dia a dia da Subseção e conhecer as rotinas de trabalho. Foi levantado por um dos 
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entrevistados que o mais importante não seria a passagem de função e sim a 

preparação para assumir a função. 

“Primeiro o chefe que está entrando tem que estar desligado de suas 

funções originais, para poder estar junto do chefe que está passando para vivenciar 

o dia a dia; no mínimo 15 dias, para ele poder verificar o modus operandi e tirar as 

dúvidas mais frequentes...” (chefe B) 

“Há a necessidade de haver um tempo mínimo de convivência entre os dois, 

de quem está saindo com quem está entrando, para que as coisas sejam tratadas, 

para que o novo chefe possa realmente entender como funciona aquilo ali, tomar 

conhecimento daquela situação, daquela realidade. O ideal seria que tivesse tempo, 

normalmente esse tempo existe, mas ele é curto.” (chefe C) 

“Deveriam conviver no ambiente de trabalho da SS2 por um período não 

inferior a uns trinta dias. Desta forma seria possível passar todas as rotinas de 

trabalho, bem como os caminhos a serem percorridos nos múltiplos contenciosos 

nos quais a seção está diariamente envolvida.” (chefe D) 

“Creio que o mais importante não seja a passagem e sim a preparação, 

deveria haver um módulo de ensino a distância para essa preparação, pois após a 

assunção do cargo, a rotina impede aprendizado de base, que facilitaria muito o 

desenrolar de decisões.” (chefe A) 

5.2.2 Entrevistas com os Analistas 

Foram entrevistados oficiais e sargentos integrantes da SS2, que realizam 

ou realizaram análise de processo, possuindo em sua maioria mais de cinco anos de 

experiência na execução de suas atividades.  
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5.2.2.1 Trabalho Executado 

Segundo resposta dos entrevistados, um analista de processos realiza a 

conferência da documentação, verifica se o requerente faz jus ao benefício 

solicitado, elabora a documentação necessária, providencia para que a 

documentação seja encaminhada para assinatura, monta o processo, encaminha a 

documentação assinada para o setor de pagamento, a fim de que seja feita a 

implantação do pensionista no sistema de pagamento do EB, encaminha o título de 

pensão militar e apostilas para os postos de atendimento, a fim de serem entregues 

aos pensionistas; e encaminha o processo para o SISAC, a fim de que seja remetido 

para o TCU para julgamento da pensão ou, nos casos em que ocorre apenas a 

transferência da cota parte, encaminha o processo para o arquivo da SIP/1-Rio. 

“Analisar a pasta do instituidor e documentos entregues pelos requerentes 

da pensão; verificar o amparo legal para concessão dos direitos; expedir 

documentos complementares para conclusão do processo de habilitação a pensão 

militar; montar o processo e enviar a documentação necessária ao Setor de 

Pagamento de Inativos e Pensionistas. Caso ocorra alguma exigência na 

documentação, o processo de habilitação não é finalizado até que a mesma seja 

cumprida.” (analista J) 

“Ele analisa, monta, encaminha para o pagamento, encaminha para os 

postos e encaminha para o SISAC.” (analista K) 

“Recebe o processo, faz a análise, verifica se está deferido, indeferido,  

manda para a assinatura,  manda para o setor de pagamento e para os postos de 

atendimento a documentação necessária e depois disso monta o processo para 

mandar para fazer o SISAC, para a homologação do TCU.” (analista L) 
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Com relação às dificuldades encontradas para o desempenho de suas 

atividades, os entrevistados apontaram a falta de treinamento, a complexidade e 

variedade das legislações pertinentes ao assunto, a falta de recursos, a falta de 

padronização e a falta de documentação na pasta do instituidor da pensão. 

“Para buscar informações. Eu comecei por um local onde você deveria saber 

[conhecer o assunto pensão militar]. Porque se você está consertando é porque 

você pode. Eu não podia, tive que correr atrás. Eu não tive nenhum treinamento, 

nenhum conteúdo, nenhuma formação … A gente trabalha num local que até tem 

computador, mas vira e mexe falta tonner na máquina de xerox, falta tinta e fita para 

as impressoras, falta papel para imprimir …  E até hoje, a gente vê pelas instalações 

que nós estamos trabalhando. Como prioridade, isso aqui deveria ser muito melhor.” 

(analista E) 

“São várias: legislação, mudança de legislação, falta de conhecimento. Você 

não tem suporte, não tem pessoas que você possa recorrer para tirar dúvidas. Às 

vezes, a quem você recorre, vários falam idiomas diferentes, cada um com um 

entendimento diferente do outro.” (analista F) 

“Acho que a maior dificuldade mesmo é você entender e interpretar a 

legislação. A maior dificuldade é entender a legislação. Cada processo é um 

processo.” (analista H)  

“Falta de recursos em todos os sentidos. As explicações, quando a gente 

tinha dúvidas, eram muito falhas. Aqui falta muita coisa, falta formulário, falta fita 

para as impressoras, as impressoras são pré-históricas, falta o principal, que é um 

sistema viável para se fazer os estudos. Sei lá … Falta apoio dos superiores. Enfim, 

a gente vai dando um jeito.” (analista I) 
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“Diversas dificuldades são encontradas, sendo que a maior refere-se à falta 

de documentação na pasta do instituidor e com isso retardando a conclusão do 

processo de habilitação a Pensão Militar.” (analista J) 

“A questão da gestão, das ordens e contraordens.… às vezes, você faz de 

uma maneira e, de repente, você tem que mudar de uma hora para outra. Não tem 

um padrão.” (analista K) 

“Eu acho que é a falta de treinamento... quando eu vim para a HI, eu meio 

que fui jogada ... Ninguém quis saber se eu tinha condições de vir para a HI 

[Habilitação Inicial], ou se eu não tinha. Eu tive apoio de algumas das meninas. Da 

chefia mesmo eu não tive ... Eu fiquei muito insegura para fazer HI no começo.” 

(analista L). 

Ao serem questionados a quem recorriam para dirimir suas dúvidas, os 

analistas, em sua maioria, relataram recorrer aos colegas mais antigos na função. 

“Olha, eu vou ser sincero. Aqui dentro, hoje, a chefe não dá para recorrer, 

porque chefe não para. Chefe é jogado aqui também, sem conhecimento nenhum, 

sem estrutura nenhuma para assumir uma carteira dessas. A gente vê, às vezes, a 

boa vontade de alguns em querer entender, questionar. ... Então, a gente recorre ao 

companheiro de mesa. Só que aqui a filosofia é “pergunta ao chefe”, para ninguém 

conversar. Mas eu não posso perguntar ao chefe. Chefe que eu falo é em todos os 

escalões, em todos os níveis, tanto o chefe da carteira quanto o chefe da seção. Eu 

tenho mais confiança nos analistas do que neles.” (analista E) 

“Eu recorro às pessoas que têm mais experiência. Porque até mesmo o 

chefe, ele não sabe muita coisa, porque ele chegou agora.” (analista G) 

“Às colegas de trabalho e à legislação.” (analista L) 
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5.2.2.2 Treinamento 

De acordo com os entrevistados, quando questionados se passaram por 

algum tipo de treinamento ao serem designados para trabalhar na SIP/1, foi 

observado não haver treinamento prévio para assumir a função. 

“... aqui você é cobrado como [se fosse] um excelentíssimo profissional, mas 

você é preparado muito aquém do que uma pessoa iniciante precisaria ser treinada. 

Aqui não tem início. Aqui só tem cobrança como se você fosse um expert no que 

você faz.” (analista E) 

“Não. Teve uma palestra pra gente ter um conhecimento geral, mas nada 

específico.” (analista G) 

“Na verdade, foram designados alguns sargentos para ensinar o serviço 

para as analistas.” (analista H) 

“Não. Treinamento, eu entendo que é uma coisa anterior a exercer uma 

função. Digamos que aconteceu concomitante. Tinha uma pessoa que ia explicando 

alguma coisa, aí você faz e pergunta quando tem dúvida.” (analista I) 

“Treinamento … não posso dizer que foi um treinamento! Colocaram na 

nossa mesa as viúvas para fazer … é assim que faz, pronto e acabou.” (analista K) 

 

Os analistas aprendem sua função na prática. Segundo os entrevistados, o 

aprendizado das legislações acontece principalmente por iniciativa própria. 

“Lendo. Correndo atrás ... A cada dia que passa há uma coisa nova ... Você 

está sempre lendo, sempre buscando. Mas o conteúdo, o embasamento para você 

ter aqui dentro é muito grande, não tem como. Eu sei muitas coisas, corri atrás de 

muitas coisas, mas tem que saber muito mais. E aqui a gente só tem tempo do dia a 
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dia [de cumprir as atribuições do dia a dia]. A gente não tem tempo para ler, para 

estudar, para se aperfeiçoar naquilo que a gente faz. O assunto ... surge dúvida, tem 

que ser na hora, tem que correr atrás na hora. A gente não tem mais como correr 

atrás do assunto para tentar melhorar. Até para servir de base de consulta não só 

para outras pessoas, mas para você mesmo, para você não ter que perder tempo 

novamente. Mas você não tem tempo de se atualizar aqui. É muito difícil.” (analista 

E) 

“Fui aprendendo na marra. Chegava no processo de reforma … lei tal, o quê 

que é isso? Aí eu colocava no JusBrasil, no Google, lia a primeira vez, não entendia 

nada, lia de novo e ficava pedindo ajuda às pessoas mais experientes.” (analista G) 

“De acordo com as necessidades de cada processo, as dúvidas são 

dirimidas buscando as respostas nas legislações específicas e complementando 

com a experiência dos mais antigos que exercem a função de analista.” (analista J) 

“... Eu aprendi lendo. E até hoje, na verdade, a gente não sabe muito bem, 

toda hora tem uma coisa nova que a gente tem que pegar e consultar a legislação. 

Mas, além disso … uma conversa com a outra, uma tira dúvida com a outra, … até 

hoje a gente pega a lei e dá uma olhadinha se ainda tem dúvidas.” (analista L) 

O aprendizado da análise de processos também ocorre na prática. Em sua 

maioria, os entrevistados responderam que aprenderam analisar processos 

sentando ao lado dos mais antigos e vendo como eles faziam. 

“Quando eu passei para a função de analista, colando com o pessoal mais 

antigo que estava indo embora. Um pessoal civil que tinha aqui. Comecei a 

aprender. Tinham vários funcionários civis antigos aqui na SIP, que iam ensinando a 

gente. Você fazia o processo, olhava a legislação, ia para a mão deles para 
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conferirem e depois ia para o chefe da seção para eles olharem o amparo e se a 

gente tinha feito tudo direitinho.” (analista F) 

“Prática com acompanhamento de um analista mais experiente que 

orientava, verificava e corrigia os erros.” (analista J) 

“Metendo a cara. Aprendi metendo a cara e, com a ajuda das colegas de 

trabalho, eu aprendi a analisar assim, pegava, via o que já tinha sido feito, pegava o 

modelo de outra pessoa, aí um modelo a gente vai usando e vai botando por cima e 

vai fazendo, … ninguém parou para instruir a gente como é que tem que ser feito, 

nada disso, a gente vai fazendo.” (analista L) 

De acordo com os entrevistados, a maioria deles começou a analisar 

processos imediatamente após sua designação para a função de analista. Apenas 

um analista relatou não ter começado a fazer análise assim que assumiu a função. 

“... acho que em uns 15 dias eu já estava com processo. Sem tempo [para 

fazer], mas já estava na minha mão. ... Então, assim, não demorei a pegar processo, 

mas demorei a entender o que eu fazia.” (analista E) 

“Comecei a fazer análise direto, mas sempre com a supervisão de alguém. 

Em caso de dúvida sempre tinha que consultar quem estava há mais tempo na 

função.” 

“Olha, nós ficamos uma semana conversando ali com o Cap ..., mas a gente 

já estava analisando os processos mais fáceis de viúva.” (analista G) 

“Não. A Ten ... pegava um processo para analisar e eu ficava ao lado vendo 

tudo e ela ia me explicando … e aí depois, aos pouquinhos, ela foi me colocando 

para fazer sozinha, mas sempre com a supervisão dela.” (analista I) 
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Entretanto, para realizar a análise de processos com segurança, os analistas 

afirmaram que precisaram, em média, de oito meses. 

“Olha, de viúva acho que demorou uns cinco meses. Porque até hoje eu me 

sinto insegura, dependendo dos casos que aparecem.” (analista G)  

“Eu acho que uns seis meses que a gente leva, mais ou menos, para 

entender a legislação. Na verdade, cada dia é um dia novo para a gente aqui. A 

gente está sempre trocando informação quando aparece alguma dúvida sobre algum 

fato diferente. Mas, acredito que, depois de seis meses a um ano, eu fiquei mais 

segura.” (analista H) 

“Oito meses. É muito detalhe, muito detalhe.” (analista I) 

“Dois anos.” (analista K) 

“Depois de uns três meses, isso aí, brincando, foi que eu comecei a achar 

que eu estava fazendo certo, ... com certeza, menos de seis meses não foi não.” 

(analista L) 

“Analisar processo de pensão militar é bastante complexo porque cada caso 

pode ter amparo em uma legislação diferente Desta forma, até hoje os analistas 

trocam informações entre si quando estudam processos.” (analista J) 

“Isso é uma coisa muito relativa, a questão da segurança. Hoje eu me sinto 

seguro. Mas mesmo assim tem coisas que você não pode decidir sozinho, por mais 

segurança que você tenha. Agora, friamente, aí te dizer com certeza é muito difícil, 

muito difícil. Porque tem processos que você fez, que você fechou ele bonitinho, 

mas tem outros que ficou aquela dúvida. Então … aqui você nunca é dono de todo o 

conhecimento, acho que nunca vai ser, mas eu pelo meu jeito assim de ser, eu acho 
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que eu demorei assim seis meses para tentar pegar um processo e olhar pra ele e 

saber o que eu ia fazer.” (analista E) 

5.2.2.3 Relação Chefe- Subordinado 

A relação entre chefe e subordinado é cordial, apesar de ser uma 

organização pautada na hierarquia e disciplina. Entretanto, nem sempre a opinião do 

analista é a que prevalece. Outro fator observado nas respostas de alguns 

entrevistados é o fato de haver várias interpretações sobre a legislação, 

ocasionando as “ordens e contraordens” para a análise dos processos. 

“A relação é boa. O chefe direto está sempre aberto para escutar o parecer 

da analista, porque é ela que analisa o processo. Então, existe a troca de 

informações e de conhecimento também... Tem uns arranca-rabos às vezes, mas a 

gente contorna.” (analista H) 

“Expomos nossa opinião e comprovamos que está de acordo com a 

legislação. A partir daí, as decisões são tomadas em conjunto, sendo que prevalece 

o parecer do superior.” (analista I) 

“A gente não tem decisão. Analista não tem decisão. A decisão é sempre do 

chefe, eles acham que sabem mais do que a gente.” (analista K) 

“É complicado, a gente tem várias pessoas mandando, um exemplo é esse 

caso do tempo de serviço, dos dois postos acima, um posto acima, um chefe manda 

fazer uma coisa, o outro chefe manda fazer outra, fala que assim não é para ser 

feito, a gente não sabe o que faz, tem muita gente querendo mandar “(analista L) 
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Quando questionados se sua opinião era ouvida e aceita, as respostas dos 

entrevistados ficou entre ser ouvida devido à sua grande experiência e ser ouvida, 

mas não ser aceita. 

“Eu não sei, não falo por todos. Vou falar por alguns que eu sei que têm 

conhecimento, que têm um pouco de conteúdo, e volto ao caso: temos que ser 

ouvidos. Não é ‘querendo ou não, vai ter que me ouvir’. Porque é o seguinte, às 

vezes, se falarem não, têm que justificar o porquê do não; se falarem sim, também 

têm. … Falta conteúdo para dizer por que não ou por que sim. Isso é o problema de 

uma seção em que a cadeira do chefe, ela não esquenta.” (analista E) 

“Normalmente, sim. Talvez por eu ter muita experiência. Não sei se eu fosse 

um analista novo na função eu seria ouvido. E vai também muito da chefia, se o cara 

está disposto a ouvir.” (analista F) 

Com relação à possibilidade de se estabelecer um diálogo com os chefes 

sobre a análise dos processos, as opiniões dos analistas divergiram entre ser 

possível, depender do chefe, e ser uma situação complicada. 

“Sim, eu consigo.” (analista H) 

“Ah, isso aí é pessoal. Depende de quem está na função de chefia. Tem 

chefia que não está aberta ao diálogo. O entendimento que vale é o entendimento 

dele. O que ele acha é o consenso. Porque aqui o cara usa a antiguidade dele. Por 

isso que se faz muita coisa errada aqui.” (analista F) 

“Aqui como tem essa disciplina toda, hierarquia militar, eu fico mais na 

minha, mas quando aparece ali um caso que eu achei que estava certo … Eu 

discordei porque eu tinha certeza, ele veio correndo dizer que eu tinha feito errado e 

eu disse que não. Depois eu achei que poderia ter falado de outro jeito” (analista G). 



116 

 

“Cara, é complicado, diálogo há, mas nem sempre é aceito, entendeu? Eu 

vou dar a minha opinião, vou falar o que eu penso, às vezes o chefe imediato leva 

até para o outro chefe para levar lá a discussão lá para o escalão, mas é raro, eu 

acho que a gente discute, a gente leva, mas, principalmente, o chefe atual não leva 

muito a opinião em conta, não, eu acho que ele faz do jeito dele” (analista L) 

5.2.2.4 Rotatividade da Chefia 

Quando questionados sobre quanto tempo em média um chefe fica à frente 

da SS2, os analistas apontaram uma alta rotatividade da chefia. 

“Isso aí é uma pergunta difícil, isso é muito difícil. … Uns ficam 24 horas, 

outros uma semana, outros … isso depende, isso depende da época do ano. É aí 

que a gente vai se afundando. Porque não existe uma cordialidade, uma confiança, 

não existe um trabalho de retorno. Chefe. Chefe até quando? Qual é a política de 

planejamento de você, analista, carregador do piano, com o teu chefe? Não sei. 

Amanhã não é ele. E o outro que vai entrar tem outra filosofia, outro tipo de trabalho. 

Aí muda tudo de novo. Porque a mesa tem que ser assim … As preocupações são 

essas … Porque eu quero assim, porque eu quero assado, então, as mudanças são 

de estética.” (analista E) 

“A rotatividade está muito grande. Tem ficado quanto tempo, uns seis 

meses? Acho que é isso. Está alta a rotatividade aqui. Antigamente ficava bastante 

tempo, teve cara que ficou aqui até uns três anos como chefe. Na verdade, eu acho 

que aqui, o chefe de seção deveria ser o oficial com mais tempo de seção. 

Raciocina-se que o cara com mais tempo de carteira tenha mais experiência. 

Adquiriu mais conhecimento. Mas aqui é o contrário, o cara pega o mais antigo, traz 
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e coloca aqui. O cara não aprende pensão militar da noite para o dia, e é o que eu te 

falo, às vezes a última palavra é desse cara.” (analista F) 

“Bom, no nosso início era uns dois anos. Agora, de um ano pra cá, que 

tivemos umas quatro chefias, mais ou menos.“ (analista H) 

“Difícil, hein! Sei lá! O ... ficou quanto, um ano? Os outros ficaram o que, uns 

dois meses? Teve aquele outro lá que foi um oi e tchau. Sei lá, aqui é uma 

rotatividade incrível!” (analista I) 

“Infelizmente, é imprevisível, pois a SS2 lida com assuntos complexos e 

muitos não superam e podem permanecer um dia, um mês, ou por anos.” (analista 

J). 

“Não sei, acho que uns seis meses, quatro meses, uma média assim, alguns 

meses, poucos meses.” (analista L) 

Quando questionados sobre o que ocorre na Subseção cada vez que um 

chefe é transferido ou substituído, os entrevistados relataram ocorrer muitas 

mudanças, desde as mudanças de arranjo físico, procedimentos, diretriz de trabalho. 

Foi observada, ainda, uma reação de descrença quanto à permanência das novas 

chefias. 

“Mudanças em tudo. Mentalidade, procedimentos, layout principalmente. Só 

mudanças.” (analista F) 

“Ocorrem mudanças na Seção e, na maioria das vezes, os integrantes não 

são consultados, o que acarreta uma descontinuidade na qualidade do trabalho.” 

(analista J) 

“Tudo muda, a ordem muda, quer mudar a mesa de lugar, quer mudar tudo. 

Muda a forma de como se faz a análise do processo, muda pessoa de lugar, não 



118 

 

perguntam como é que está, não consultam quem executa o trabalho, eles querem 

mudar só para dizer que chegou e fez alguma coisa. A maioria é assim, não 

perguntam a nossa opinião. Eles saem tomando a decisão deles sem saber a nossa 

opinião, sempre.” (analista L) 

“É um momento de descontração, porque a gente só ri. Aí quando o outro 

chega a gente também ri, porque a gente pergunta: Vai embora quando? … A gente 

ri e brinca! Porque não tem como! Já perdeu … não tem mais aquela credibilidade. 

Mudou o chefe! O chefe pra mim, chefe aqui, na boa, é o que menos importa. Por 

que ele vai até quando? Só Deus sabe. Aqui não tem chefe. Tem alguém ali 

assinando papel naquela semana, naquele mês. Não são os culpados, claro que 

não. Não condeno eles ali. Alguns lutam para sair. Muitas pessoas não querem vir 

pra cá. Porque a política aqui ela é injusta, muito injusta. Aqui você é muito cobrado, 

trabalha muito, mas você não é valorizado, não é nem um pouco. Aqui as pessoas te 

arrebentam no conceito. No que elas podem fazer, elas te arrebentam. Então é 

assim, existem preocupações aqui de aparência para o público externo, mas não 

existe a preocupação de como lidar com o subordinado, de como trazer a equipe 

para perto.” (analista E) 

Segundo a opinião dos entrevistados, trabalhar com chefes que possuem 

conhecimento sobre pensão militar e o trabalho ali realizado traz mais segurança à 

análise dos processos, diminuindo as pressões sofridas pelos analistas, e possibilita 

o enriquecimento do conhecimento de ambos, chefe e analista. 

“A gente tem mais segurança, mais facilidade de dialogar e ter certeza de 

que o que ele está dizendo você pode colocar no processo e ser uma coisa mais 

segura.” (analista H) 
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“É ótimo, muito bom, se você estiver correta na sua análise, se estiver tudo 

ali nos conformes, mesmo que tenham determinados interesses e a pressão sofrida 

de cima para baixo, você não vai ser pressionado também a fazer algo diferente, 

porque o cara é conhecedor e sabe o que está certo. Sabe o que é certo e o que é 

errado.” (analista I) 

“É legal! Aí é legal! ... Porque você leva o problema  e leva o que você acha. 

Aí ele [diz] “Acho legal, mas vamos colocar assim ...”, porque o cara tem conteúdo. 

Então ele enriqueceu mais ainda o teu conteúdo e o documento. Porque, às vezes, 

uma coisa foge, tua, assim como foge dele. Porque, às vezes, ele fala ‘Não, não faz 

assim não, porque eu já tive um caso desse!’, porque ele já teve experiência, ele 

trabalhou com isso. Então, é uma questão de uma segurança a mais, é o teu 

conteúdo, a tua experiência e a experiência dele. Você está falando de uma pessoa 

que sabe também, então é muito diferente, porque as coisas são colocadas de outra 

maneira, de uma maneira diferente, uma maneira que soma” (analista E). 

Ao serem questionados como era trabalhar com chefes que não conheciam 

sobre pensão militar, os entrevistados relataram haver muita interferência externa no 

trabalho realizado, a falta de suporte técnico. Houve, ainda, aquele em que afirmou 

nunca ter havido interferência dos chefes em seu trabalho. 

“É muito complicado, eu me sinto super insegura, porque às vezes dá uma 

ordem que, na verdade, ele não sabe o quê que está falando. Veio uma pessoa, 

vem aqui, acha que sabe tudo, aí dá uma ordem para ele, ele meio que acata essa 

ordem, e não sabe o que está fazendo também, entendeu, porque a ordem é 

dependendo da hierarquia, o cara lá em cima deu ordem e ele vai cumprir, aí acaba 
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sobrando para gente. A gente vai fazer uma coisa que sabe que está errada, a gente 

questiona.” (analista L). 

“Na verdade, você acaba tirando dúvidas mais com seus amigos de trabalho. 

O suporte com a chefia não há porque há um rodízio muito grande de chefia e o 

conhecimento não fica, né.” (analista H) 

“Dificilmente você para para perguntar alguma coisa. Cansei de ouvir que 

estão sentados ali só para assinar, é a realidade. Então, eu vou ser muito sincero, 

eu não vejo hoje, do jeito que andam as carruagens da Seção, chefe para tirar 

dúvida minha. O cara pode ser muito bom em outra coisa, mas aqui, não.” (analista 

E) 

“Pra mim, sinceramente, eu nunca tive muita interferência no meu trabalho 

não. No meu serviço sempre foi tranquilo, mas no geral o pessoal aí tem muita 

interferência externa. O tal do ‘eu quero’ é complicado né.” (analista F) 

“Eles não sabem nada, então eles não sabem nem o que corrigir, aí ficam lá 

rabiscando coisas.” (analista G) 

5.2.2.5 Gestão do Conhecimento 

Quando questionados como ocorre o compartilhamento do conhecimento na 

SS2, a opinião dos entrevistados divergiu entre não haver compartilhamento do 

conhecimento, o conhecimento ser compartilhado por meio de conversas, havendo, 

neste caso, a observação da dificuldade em se compartilhar o conhecimento. 

“Não acontece, né. Aqui não tem passagem de conhecimento.” (analista F) 
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“A chefia reúne todo mundo e explica o novo procedimento, ou uma 

legislação nova, uma norma nova que vem lá de cima. Isso é conversado e a gente 

troca informações entre os próprios analistas também.” (analista H) 

“Entre os analistas ocorre informalmente por não haver uma rotina de 

compartilhamento definida.” (analista J) 

“Entre as analistas, ocorre assim, superbem, ninguém fica com o 

conhecimento só para si. Se um está com problema, senta todo mundo para fazer, 

resolver, tenta entender. Agora, com a chefia não existe, e eles não compartilham o 

que eles sabem e não querem que a gente compartilhe também, muitas vezes não 

estão interessados até porque já estão pensando em sair daqui, estão pensando em 

ir embora.” (analista L). 

“Olha, primeiro você tem que lutar para compartilhar. Você tem que vencer 

barreiras. Barreiras por causa dessa divisão que existe aqui, que eu acho uma coisa 

absurda, que não tem como comentar. O que eu posso falar disso numa seção onde 

o subchefe fica procurando quem está conversando com o de outro setor. A 

legislação, às vezes, é a mesma. Então, quando a gente consegue o 

compartilhamento do conhecimento, a gente consegue parar, é legal porque a gente 

é ajudada e ajuda também. Tem muitas pessoas aqui dentro que, às vezes, ficam 

desesperadas com alguns pepinos, não podem falar com as pessoas que sabem 

aquilo ali, pura e simplesmente porque o chefe de carteira não quer. Então, isso fica 

muito difícil. Não pelo grupo, mas pelas restrições que são impostas. E aí a gente vê 

coisas onde se habilita uma pensionista com o voto de um relator, que não está nem 

julgado legal, não tem o trânsito em julgado, não temos o processo, não sabemos 

nada, mas mandaram. E agora sabe o que está acontecendo? Estamos tendo que 
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cancelar uma pensão. E para surpresa, uma diretoria, a DCIPAS [Diretoria de Civis, 

Inativos, Pensionistas e Assistência Social] perguntou “esclarecer como implantaram 

no CPEx [Centro de Pagamento do Exército] sem estar expedido o ato 

administrativo”. Só que a carteira de Justiça é ali do outro lado, não tem 20 metros 

para ir lá, mas foi impedida de ir e mandou fazer” (analista E) 

Quando questionados como ocorre a transferência de conhecimento na SS2, 

a maioria dos entrevistados relatou que o conhecimento é transferido na prática, 

sentando ao lado do analista que detém o conhecimento a ser transferido. 

Entretanto, também foi observado o relato de que a transferência de conhecimento 

não tem acontecido. 

“Geralmente as pessoas que vão chegando novas na carteira, elas sentam 

com as pessoas antigas, passam uma semana observando. Depois de 15 dias elas 

já começam a fazer os mais fáceis com as analistas mais antigas do lado e 

conferindo o trabalho delas e depois acho que o chefe confere.” (analista L) 

 “Antes, às vezes acontecia de dar tempo de você passar a função para 

outra pessoa. Agora, não tem acontecido isso. As pessoas têm assumido as 

carteiras sem ninguém passar. Aqui, agora tem um monte de gente transferida sem 

ninguém passar o serviço de ninguém. Eu acho que aqui você pode até equacionar 

o efetivo aqui dentro, você pode transferir, tirar de uma carteira, passar para outra, 

mas como é que você põe um cara que nunca trabalhou com Justiça para assumir a 

função? É importante para quem é analista que tivesse esse rodízio, para acumular 

conhecimento. Ou, então, que tivesse uma carteira, uma seção específica para 

treinar quem vier.” (analista F) 
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Conforme relato dos entrevistados, sobre como são treinados os novos 

militares que chegam à SS2, foi apurado que estes recebem uma instrução básica 

sobre o funcionamento da SIP e suas subseções. Após, vão para suas respectivas 

subseções e começam a aprender a função que irão desempenhar na prática.  

“Prática com acompanhamento. Não existe uma rotina de treinamento pré-

definida e constante.” (analista J) 

“Ficava uma militar nova para uma militar mais antiga, vendo como ela fazia 

a análise, a montagem de processo, aprendendo o sistema de computador. Ficava 

ao lado fazendo junto com ela, tirando dúvidas, pegando a legislação e lendo. E 

depois, quando ela foi para a mesa dela sozinha, dúvidas ela tirava diretamente com 

a gente. Só fazendo é que vai aprendendo, vão surgindo as dúvidas e vai 

aprendendo e ficando mais seguro.” (analista H). 

“O que foi feito ali com as sargentos novas foi feito dessa forma, eu pedi 

para elas lerem um pouquinho da legislação, o básico pelo menos, para elas terem 

uma ideia, e elas foram acompanhando a gente a fazer processo.” (analista I) 

Foi ressaltada pelos entrevistados a forma como ocorreram os treinamentos 

e a pressão que os novos analistas sofreram, por parte do escalão superior, apesar 

de os analistas que os estavam treinando tentarem amenizar essa pressão. 

“Eu acho assim, por mais que tenham tentado, por mais que achem que 

fizeram o correto, não concordei com o jeito que foi. Não concordo porque pessoas 

que foram dar instrução, muitas não trabalhavam aqui, pelo que eu fiquei sabendo. 

Montar instrução, ‘papirar’ [gíria militar: pegar os papéis para estudar] para dar 

instrução … Eu acho que a instrução tinha que ser dada, tinha que ser um grupo 

fechado, por quem executa a atividade, porque o assunto é muito sério. Não adianta 
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o chefe ir lá dar a instrução. Quem tem que dar a instrução é quem faz, quem está 

trabalhando.” (analista E) 

“Olha, era uma briga, porque tinha um Sargento só para três mulheres 

doidas para aprender de um dia para o outro. “Ah, tem que aprender, porque o 

Coronel disse que aqui tem que ser excelente, que o bom não servia e que se a 

gente não aprendesse a gente poderia não renovar [o contrato como Oficial 

temporário]” e a gente queria aprender e ficou sugando o Sargento. Não sei como o 

ele não pirou. Eu acho que poderia ser pelo menos uma pessoa para cada um. E era 

meio estressante, porque eu ficava o dia inteiro esperando porque a ... estava com 

um problemão. Eles davam processos de adoção, coisas difíceis, de que eu nunca 

tinha ouvido falar.” (analista G) 

“A gente está tentando ver se a gente consegue treinar elas de maneira mais 

tranquila. Apesar do sufoco do momento em que elas chegaram, acho que não teve 

tanta pressão quanto a gente teve quando a gente entrou.” (analista K) 

Quando questionados sobre como achavam que deveria ser o 

compartilhamento e a transferência de conhecimento na SS2, os entrevistados 

sugeriram a elaboração de material impresso, a criação de uma seção responsável 

por esse treinamento, que fossem realizadas instruções padronizadas, que a prática 

fosse controlada, e, ainda, que os chefes também pudessem aprender o assunto. 

“Eu acho que o conhecimento deveria estar centralizado e disponível para 

todo mundo. Aqui tinha que ter uma seção responsável por ensinar. A SIP não tem 

isso. Se fosse assim, qualquer um pegava um livro, lia e se formava em qualquer 

área. Não é só você ler. A gente às vezes lê e não entende. Na SIP o trabalho não é 

mecânico. Não é simplesmente ler e digitar dados, tem que analisar também. Nós 



125 

 

deveríamos ter uma carteira de treinamento de pessoal, para ensinar legislação.” 

(analista F) 

“Aqui deveria ter uma cartilha de o que que é uma SIP, o que que é uma 

SPIP. Aqui não existe. Aqui na SS2 então, com certeza, deveria ter um início. 

Deveria ser desmembrado, deveria ter treinamento, trabalhar em cima daquilo, 

deveria ser explicado, depois, sim, a pessoa vir pra cá. Se está com pressa de 

pessoal, contrata antes. Para você ter um tempo antes para treinar as pessoas. Aqui 

só tem pessoas técnicas, pessoas que assinam parecer.” (analista E) 

“Por meio de instrução padronizada, com verificação de aprendizagem e, 

posteriormente, com prática controlada.” (analista J) 

“Eu acho que, para começar, a chefia tinha que saber, tinha que ser 

interessada, correr atrás, saber como é que funciona. Aí ele vai ter uma ideia de 

como funciona realmente e não vai ficar ali só assinando papel sem saber o quê que 

está fazendo, principalmente esses que não tem ideia nenhuma, que nunca 

trabalharam aqui. E a gente, assim, acho que continuar do jeito que a gente 

trabalha, passando conhecimento entre a gente. Agora, é muito importante, o 

sistema está todo mastigadinho para que qualquer pessoa que chegue depois da 

gente tenha acesso e saiba fazer direitinho o padrão. Tendo no sistema tudo 

direitinho, a gente aqui compartilhando informação junto com o chefe e o chefe 

também sabendo o que a gente está fazendo.” (analista L) 

5.2.2.6 Outros Assuntos 

Dentre os analistas entrevistados, dois deles eram de carreira. Para estes, 

foi ainda perguntado sobre qual era seu conhecimento sobre pensão militar antes de 
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trabalhar na SIP e qual arma, quadro ou serviço do Exército Brasileiro melhor se 

adaptaria no desempenho das atividades realizadas na SIP e na SS2. 

Quanto ao questionamento sobre seu conhecimento de pensão militar antes 

de trabalhar na SIP, os entrevistados relataram desconhecer o assunto, ter ouvido 

falar apenas na ‘pasta da viúva’ (pasta de habilitação à pensão militar). 

“Só ouvi falar sobre a pasta da viúva: …‘a pasta da viúva tem que estar 

atualizada’. Hoje tu entende que não é pasta da viúva, é pasta de habilitação à 

pensão militar. Eu sabia muito pouco. A maioria das pessoas não tem a noção da 

grandiosidade do trabalho executado aqui.” (analista E) 

“Nunca. Se você perguntar para 90% do efetivo do Exército, o cara vai falar 

que pensão é aquilo que está no contracheque dele lá. Mas o que é, como paga, e a 

que tem direito, ninguém sabe dizer. Não tem nenhuma instrução de quadros. 

Pergunta ao … se ele teve alguma instrução de quadros, da Academia até hoje, 

sobre pensão militar. Nem na tropa o cara dá instrução de quadros sobre isso. Muito 

mal ele fala que você tem que manter sua pasta [da viúva] atualizada.” (analista F) 

Quando questionados sobre qual sua opinião sobre qual arma, quadro ou 

serviço do Exército Brasileiro melhor se adaptaria no desempenho das atividades 

realizadas na SIP e na SS2, um dos entrevistados foi de opinião que todos têm 

capacidade para trabalhar ali, desde que tenham aptidão para aquela função e 

sejam treinados para a mesma; o outro, acredita que a prioridade para o 

desempenho das funções da SIP deveria ser do oficial do QCO. 

“Eu acho o seguinte: existe muito infante bom, existe muito cavalariano bom, 

artilheiro, engenheiro bom. Bom da cabeça para estudar processo, existe. Agora, a 

arma boa pra cá, eu acho que todos teriam a capacidade, porque isso aqui é uma 



127 

 

coisa diferenciada. Então, onde estaria o input disso aqui? Teria que ter uma 

formação para ver a aptidão daquela pessoa selecionada para vir pra cá. Isso ia 

acabar com todos os problemas, ia acabar com a diligência, ia acabar com o 

processo perdido, porque ia ter uma equipe profissionalizada para este setor. 

Porque isso aqui é muito importante, mexe com dinheiro, é onde se gera o direito, é 

o início de tudo. É o início após o fim. Então, dizer que o artilheiro é bom para vir 

para cá, que o cavalariano é bom para vir para cá … o cara tem que ter aptidão pra 

vir para cá. Então, aí sim, deveria ter um complemento para ele. Que nem o médico, 

todos eles saem ali com aquela formação, mas alguns vão fazer a especialidade, 

vão fazer aquele ano a mais para se especializar. Todos eles são médicos. Qual é o 

melhor médico para fazer aquilo? O melhor médico é aquele que se especializou 

naquilo. É aquele teve no último ano aquela formação que o tornou apto a fazer 

aquilo. Formação militar todos têm idêntica. Agora, o cara que mexe com radar, ele 

tem o curso de radar. Então quem mexe com isso aqui tem que ter um curso. Não 

tem o curso de administração militar? Tem. É um curso de administração que eu 

posso fazer, que qualquer um pode fazer. Então deveria ter um curso, deveria ter 

uma preparação melhor, mesmo que fosse interna, mas uma coisa séria. Não 

transferir o cara que está dando problema na cozinha para trabalhar aqui na SIP, 

não transferir o cara que está dando problema na garagem para a SIP, porque não 

tem onde ele ficar. Porque vai estar se jogando todo o trabalho de quem está se 

dedicando, embora não por incompetência de quem está vindo, mas por falta de 

conhecimento.” (analista E) 

“Eu acho que essa área aqui deveria ter como prioridade o QCO [Quadro 

Complementar de Oficiais]. Na chefia das carteiras deveria estar um QCO. Aqui, por 
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exemplo, deveria ter pessoal de administração e de direito para fazer funcionar, 

porque aqui se usa muita legislação. Se você quer uma seção que funcione 

corretamente deveria ter um profissional daquela área para você ter uma qualidade 

no que você vai produzir. Porque aqui hoje não tem qualidade, só tem quantidade. 

Eu te garanto que o que está sendo feito aqui, cobrando produção, não demora a 

começar a voltar tudo. Porque você não tem qualidade no que você produz.” 

(analista F) 

5.3  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Analisando os resultados obtidos com a pesquisa, verificou-se que não 

existe um critério claramente definido para selecionar um militar para chefiar a 

Subseção de pensionistas. A designação é feita pelo escalão superior ou pelo 

superior imediato, que oferece pouco ou nenhum apoio a este militar, ficando 

evidente a falta de padrões previamente estabelecidos por um conjunto de 

competências mínimas necessárias para a assunção da função.  

Uma possível solução para a questão da chefia da Subseção de 

Pensionistas seria alocar ali militares do QCO de área pertinente ao trabalho 

desenvolvido, uma vez que estes são formados para atuar nas áreas administrativas 

do EB e permanecerem mais tempo nas organizações militares onde servem. 

Ficou evidenciado que tanto os militares combatentes quanto os militares do 

QCO, ao assumirem a chefia, demonstraram ter encontrado dificuldades pela falta 

de conhecimento do trabalho realizado em uma SIP e de toda legislação que o 

envolve. Entretanto, estes últimos, por estarem trabalhando na SIP há mais de uma 

década e terem passado por várias funções, puderam desempenhar as atividades 
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com mais segurança. Davenport e Prusak (1998) afirmam que o conhecimento se 

desenvolve ao longo do tempo através da experiência. 

Em relação à consequência para a carreira, verificou-se que os chefes 

demonstraram algum receio após a designação para a função. Seja de ser 

processado ou receber baixo conceito, uma espécie de avaliação de desempenho, 

que afetaria suas futuras promoções; seja de estar trabalhando em um local, 

segundo relato dos entrevistados, mal visto no âmbito do Exército. Entretanto, uma 

exceção foi verificada. O relato de um dos chefes que afirmou não estar preocupado 

com as consequências para sua carreira, seu foco seria fazer o melhor possível para 

tentar resolver os problemas dos pensionistas. Podemos relacionar este tipo de 

atitude a uma das características das âncoras de carreiras apontadas por Schein 

(1990), ‘serviço e dedicação a uma causa: não há renúncia quando existe a 

oportunidade de ajudar pessoas’.  

Com relação à relevância foi possível observar a opinião de um dos militares 

combatentes ao relatar que o trabalho na SIP foi relevante para sua vida pessoal, 

entretanto, irrelevante para sua carreira, enquanto o militar do QCO relata a 

importância do trabalho e da oportunidade de crescimento profissional, talvez por ser 

formado para trabalhar na área administrativa e poder colocar em prática todo seu 

conhecimento adquirido nos bancos escolares. 

Ficou evidenciado que nenhum dos militares designados para a chefia da 

Subseção de pensionistas possuía o conhecimento mínimo necessário para o 

desempenho de suas atividades. Os militares combatentes afirmaram nunca ter tido 

o mínimo contato com a legislação pertinente à Subseção, os militares do QCO 

afirmaram ter visto algo muito superficialmente na escola de formação.  
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Em virtude de o Exército Brasileiro ser uma instituição cujos pilares são a 

hierarquia e a disciplina, o militar que assume a chefia de uma seção deve ser o 

mais antigo, ou seja, o de maior posto ou graduação, e nem sempre este é o de 

maior experiência na função ou o mais capacitado para tal. Cabe ressaltar que, 

devido à natureza da Força Terrestre, a ocupação da chefia pelo militar mais antigo 

nunca deixará de acontecer, entretanto, é necessário voltar às três questões de 

Zacarelli e Teixeira (2008), a fim de alocar o militar melhor qualificado para uma 

determinada função a ser ocupada. 

Muitos problemas ficaram evidentes, à época da pesquisa, na Subseção de 

pensionistas. Sob a ótica gerencial, foram apontadas: a falta de conhecimento 

técnico por parte daqueles que assumem a chefia; falta de pessoal; falta de recursos 

como material de expediente, equipamentos, mobiliário e instalações físicas.  Sob a 

ótica do executante foram apontadas: a falta de treinamento, a complexidade das 

legislações pertinentes à atividade, falta de recursos, falta de padronização de 

procedimentos e a falta de documentos necessários para a concessão da pensão 

militar na pasta dos instituidores da pensão. 

Por se tratar de análise e concessão de benefício de pensão militar, uma 

espécie de previdência dos militares, trata-se de um trabalho de cunho técnico e 

específico, se o compararmos às demais atividades desenvolvidas no Exército 

Brasileiro, seja nas OM operacionais seja nas administrativas. Dessa forma, a 

grande maioria dos militares que para lá são designados nada ou muito pouco sabe 

sobre pensão militar.  
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Ficou evidente a falta de um treinamento específico para atuar na área. 

Tanto os militares designados para chefiar a Subseção quanto os militares analistas 

relataram ter aprendido o trabalho na prática.  

Corroborando o que diz a literatura, é possível afirmar que os militares que 

detêm o maior conhecimento são aqueles que se encontram há mais tempo 

trabalhando na Subseção, sendo eles os mais procurados para tirar as dúvidas dos 

colegas de trabalho. Davenport e Prusak (1998, p. 30), afirmam que “o 

conhecimento é o remédio mais procurado para a incerteza”. Quando é necessário 

solucionar algum problema e se precisa de aconselhamento sobre determinado 

assunto, a maioria das pessoas consulta outras que julgam ser conhecedoras 

daquele assunto. 

Ficou constatado que os analistas recebem ordem para tirar dúvidas apenas 

com os chefes a fim de evitar a conversa e, na visão da destes, aumentar a 

produtividade. Entretanto, essas ordens são por vezes descumpridas em virtude de 

o analista perceber que os chefes pouco sabem do assunto, e procurar buscar o 

conhecimento com aqueles que têm a certeza que o possuem. Este tipo de conduta 

por parte da chefia acaba por prejudicar a transferência e o compartilhamento do 

conhecimento. Sveiby (1998) afirma que se o objetivo da transferência de 

conhecimento for aumentar a competência, o método mais indicado é pela tradição, 

ou seja, de forma direta, de pessoa para pessoa, pois as pessoas aprendem 

principalmente seguindo os exemplos umas das outras, praticando e conversando. 

Segundo Davenport e Prusak (1998) em todos os modos de geração de 

conhecimento é possível identificar a necessidade de ser alocados tempo e espaço 

para a criação e aquisição de conhecimento e de que os gerentes reconheçam que 
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a geração de conhecimento é importante para o sucesso de uma organização. Desta 

forma, fica evidente a forma precária como se transfere e compartilha o 

conhecimento.  

Não é possível identificar uma efetiva transferência de conhecimento entre 

chefes. O que existe é um período regulamentar, com a duração de quatro a oito 

dias, onde o militar que sai passa a carga (bens móveis) e os encargos da seção ao 

militar que a assume. Contudo, muitas vezes essa passagem de função nem 

acontece devido à diferença existente entre a data do desligamento do militar que 

ocupava a função e a chegada do militar que o substituirá. Ficou constatado que o 

período necessário para passar a função e iniciar a transferência de conhecimento 

deveria ser de 15 dias a um mês. Quanto aos conhecimentos adquiridos ao longo da 

carreira, fica evidente a diferença existente entre o militar combatente, que é 

transferido de dois em dois anos, e o militar do QCO, que permanece bastante 

tempo trabalhando no mesmo lugar. Para os primeiros, os conhecimentos adquiridos 

ao longo da carreira não foram suficientes, uma vez que nada viram sobre pensão 

militar no decorrer da mesma. Para os militares do QCO, os conhecimentos 

adquiridos foram suficientes, uma vez que passaram grande parte da carreira 

trabalhando na SIP. Entretanto, nenhum deles recebeu nenhum tipo de treinamento 

específico ao assumir a chefia da SS2. 

À época da pesquisa, a SS2 era formada em sua maioria por militares 

técnicos temporários, que ficam até oito anos no Exército. Estes militares ao serem 

designados para trabalhar na SIP passam por uma semana de palestras com o 

objetivo de ambientá-los ao trabalho desenvolvido pela SIP, mas sem nenhum tipo 

de aprofundamento relacionado à Subseção em que irão trabalhar. Para os recém-
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chegados o treinamento acontece na prática, não existindo nenhum tipo de curso, 

manual ou qualquer outro tipo de treinamento, que possa levá-los a conhecer, 

principalmente, a vasta legislação relacionada às pensões militares que irão 

fundamentar a análise e concessão das mesmas. A transferência de conhecimento 

acontece no dia a dia e, na maioria das vezes, o analista já começa a analisar 

processos logo na primeira semana. Ficou clara a necessidade de oito meses, em 

média, para analisar os processos e desempenhar as demais atividades com 

segurança.  

O compartilhamento do conhecimento, quando acontece, é por iniciativa dos 

analistas e sem a anuência dos chefes, conforme citado anteriormente. Tal 

constatação vai de encontro ao que se espera quando se trata de reter o 

conhecimento. Para ser retido, o conhecimento precisa ser compartilhado e, 

segundo Tonet e Paz (2006), o compartilhamento do conhecimento, para as 

empresas, é uma maneira de assegurar que seus colaboradores estejam 

repassando o conhecimento que possuem a seus colegas de trabalho, garantindo, 

assim, a disseminação e a posse do conhecimento de que a empresa necessita. 

Apesar de se tratar de uma instituição baseada na hierarquia e disciplina, a 

relação entre chefe e subordinado é cordial. Contudo, nem sempre o parecer do 

analista, que na maioria das vezes é quem detém maior conhecimento, por 

encontrar-se há mais tempo na função, é o que prevalece. Ou seja, opiniões 

divergentes de superiores sobre um mesmo assunto podem resultar em ordens 

diferentes para sua execução.   

Porém, o que mais gera desconforto para quem trabalha na Subseção é a 

alta rotatividade da chefia. Apesar de a literatura tratar, em sua maioria, de 
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rotatividade de funcionários, o quadro verificado na SS2 é de uma alta rotatividade 

da chefia. Ficou constatado que, nos últimos três anos, a SS2 teve oito chefes 

diferentes, gerando alto nível de estresse nos analistas em virtude das inúmeras 

mudanças de layout, de procedimentos, de diretriz de trabalho, levando à descrença 

quanto à permanência de cada chefe que assume a Subseção, além de ocasionar a 

descontinuidade do trabalho e a falta de confiança por parte dos analistas no chefe 

que está assumindo. O antídoto para a alta rotatividade apontada é criação de um 

corpo técnico permanente para o desempenho das atividades de subseção. 

Torna-se evidente, a partir dos resultados obtidos, que trabalhar com chefes 

que detêm o conhecimento do assunto ‘pensão militar’ facilita sobremaneira o 

desenvolvimento das atividades dos analistas, uma vez que é possível trocar 

experiências, o que aumenta a segurança e a qualidade do trabalho realizado, 

diminuindo as pressões externas. 

Dois questionamentos foram feitos aos militares de carreira que possuem 

um maior conhecimento da estrutura do Exército Brasileiro. O primeiro sobre seu 

conhecimento sobre pensão militar antes de trabalhar na SIP, e todos afirmaram não 

conhecer praticamente nada do assunto. O segundo sobre que arma, quadro ou 

serviço se adaptaria melhor ao trabalho realizado SIP, ficando evidente que a 

maioria dos entrevistados acredita que os militares do QCO de administração e 

direito seriam melhor qualificados para as atividades desempenhadas, seguidos 

pelos militares do serviço de Intendência, por se tratar de uma formação também 

voltada para a administração da Força. Os demais combatentes também podem 

desempenhar tais atividades desde que possuam aptidão para a função e que sejam 

treinados para exercê-la. 
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A administração pública e o Exército Brasileiro, por sua própria natureza, 

apresentam problemas diferentes daqueles identificados na administração de 

empresas privadas. Cabe ressaltar que o Exército Brasileiro é uma organização 

pública com características peculiares. Nela existe a necessidade da movimentação 

de pessoal para equipar todas as organizações militares espalhadas pelo Brasil, 

levando a uma rotatividade funcional, necessária para manter funcionando as 

organizações militares ligadas à atividade-fim da Força Terrestre, mas que pode 

causar prejuízo às organizações militares ligadas à administração. 
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6 CONCLUSÕES 

Da pesquisa realizada é possível concluir que a transferência e o 

compartilhamento de conhecimento existem na Subseção de pensionistas, uma vez 

que os militares que lá chegam acabam aprendendo o trabalho a ser realizado. 

Entretanto, as dificuldades e problemas identificados tornam ineficientes a 

transferência, o compartilhamento, e por consequência, a retenção do 

conhecimento, dificultando a geração e o aumento do conhecimento organizacional 

de toda a Subseção.  

A importância de se transferir, compartilhar e reter esse conhecimento na 

SIP, embora indiscutível, encontra grande obstáculo na alta taxa de rotatividade de 

pessoal, notadamente entre as chefias. 

Foi identificada uma possível resposta a essa questão dentro desta mesma 

pesquisa, quando questionado aos militares de carreira, qual arma quadro ou 

serviço se adaptaria melhor ao trabalho realizado na SIP, e suas respostas 

apontaram os militares do Quadro Complementar de Oficial como os mais indicados 

a desempenhar as atividades desenvolvidas na Subseção pesquisada, por se tratar 

de profissionais com formação específica (administração, economia, direito, ciência 

contábeis, etc.) para trabalhar na área administrativa, seguidos pelos militares do 

serviço de Intendência, que além de serem formados para atuar de forma 

operacional, também são preparados para atuar nas áreas administrativas do EB.   

Tal afirmação é reforçada quando se verifica que os militares do QCO 

permanecem mais tempo em um mesmo local de trabalho durante sua carreira, o 

que propicia a aquisição e a acumulação desse conhecimento específico. 



137 

 

Considerando que os militares integrantes da Subseção de pensionistas, à 

época da pesquisa, eram em sua maioria técnicos temporários que permanecerão 

na Força por até oito anos, e que não existe um treinamento específico para quem 

irá trabalhar na SIP, e que a rotatividade da chefia é alta, é possível afirmar que a 

retenção do conhecimento na SIP é bem precária e que a rotatividade da chefia de 

dois em dois anos ou menos e a permanência dos analistas apenas por oito anos 

impede que o conhecimento seja retido, transferido e compartilhado na medida das 

necessidades e das responsabilidades dessa OM específica. 

6.1 SUGESTÕES  

Ficou constatado que a rotatividade de pessoal causa grandes dificuldades 

para a retenção e transferência de conhecimento nas organizações militares 

administrativas do EB.  

Uma saída imediata para solucionar o problema seria relacionar os militares 

do QCO e de Intendência que atualmente servem na 1ª RM, consultar suas 

intenções de tempo de permanência na guarnição do Rio de Janeiro e analisar a 

possibilidade de alocar alguns deles nas subseções da SIP. Outra alternativa seria 

buscar militares voluntários para ali servir.  

Somando-se a essa, outra possibilidade seria a realização de palestras 

periódicas onde se abordassem os mais diversos assuntos necessários ao 

desempenho das atividades de uma SIP, cujo palestrante fosse o militar de maior 

conhecimento no assunto proposto, e com o público alvo desde o soldado que 

atende nos postos de atendimento até o chefe da SIP, podendo incluir ainda a SPIP, 

Seção de Pagamento de Inativos e Pensionistas, buscando transferir um 

conhecimento mínimo de todas as atividades para todos os integrantes da SIP. 
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Além das palestras sugeridas no parágrafo anterior, sugere-se a realização 

de palestras específicas para os integrantes da Subseção de Pensionistas a serem 

ministradas pelos próprios integrantes da Subseção ou por outros integrantes da 

SIP, a fim ampliar e consolidar o conhecimento de todas as funções aí executadas, o 

que possibilitaria criar uma base de conhecimento para todos seus integrantes, 

facilitando, assim, a assunção e o desempenho de novas funções. 

Além disso, seria interessante que fossem realizadas reuniões com o 

objetivo de discutir entre os analistas de uma mesma carteira, através de uma lista 

de assuntos, fatos e situações ocorridas durante a semana de trabalho, a fim de 

compartilhar algum fato novo ocorrido, discussão sobre a legislação ou, até mesmo, 

para definir e homogeneizar procedimentos a serem adotados dentro da carteira.   

Outro ponto importante, que não poderia deixar de ser citado, é a 

permanência dos militares técnicos temporários. Há que se atentar para o fim do 

tempo desses militares, uma vez que, conforme foi observado, a maioria das turmas 

foi contratada, especificamente, para trabalhar na SIP. Decorre disso, que estes 

militares finalizarão seu período de permanência no EB em um mesmo momento, e 

a contratação de substitutos para iniciar os trabalhos após o encerramento dos 

contratos dos militares substituídos certamente acarretará a inviabilidade da 

transferência de conhecimento. Sugere-se, então, que dois anos antes do término 

do contrato desses militares que findarão seu tempo de permanência no EB, sejam 

contratados seus sucessores, haja vista que, após o período de um ano, eles 

estarão produzindo com maior segurança, e no fim do segundo anos estarão prontos 

para assumir plenamente todos os processos a serem analisados, evitando solução 

de continuidade nas atividades desenvolvidas na SIP. 
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Entretanto, nada disso será possível, se não for realizado um estudo a fim 

de verificar a demanda atual da SIP para definir a real necessidade de pessoal para 

atender essa demanda, haja vista que a população idosa em nosso país vem 

aumentando ano a ano e que as relações familiares já, quase, não contemplam 

aquela família cujo casal permanece casado a vida inteira e possui filhos apenas 

desse casamento, o que, em geral, significaria uma pensão militar de fácil análise.  

Algumas ideias surgiram em meio à pesquisa e às entrevistas realizadas e 

serão a seguir descritas como forma de recomendação para melhorar a 

transferência, o compartilhamento e a retenção do conhecimento na Subseção de 

pensionistas: 

a) Criação de um módulo de treinamento introdutório à distância para 

capacitar os militares transferidos que assumirão as funções de analistas e/ou 

chefes na SIP; 

b) Participação de militares do QCO, principalmente, das áreas de 

administração e direito para exercer a função de analista de processos. Por se tratar 

da SIP de maior vinculação de inativos e pensionistas do Brasil, a aquisição de 

conhecimento se torna mais completa devido à diversidade de casos encontrados e 

da variedade de instrumentos legais utilizados para resolvê-los. Esses militares, no 

decorrer de sua carreira, seriam movimentados para outras SIP do Brasil, 

possibilitando a transferência e a padronização do conhecimento adquirido e o 

exercício de funções de chefia com o domínio mais seguro do assunto em tela; 

c) Utilização de militares experientes como mentores dos ocupantes das 

carteiras, a fim de conduzir, observar e analisar o desempenho de seus integrantes; 
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d) Criação de uma memória organizacional, registrando o conhecimento 

organizacional sobre os processos de análise de pensão militar, documentando 

ideias, experiências e as melhores práticas para as atividades a serem executadas; 

e) Implantar um sistema de gestão por competências no âmbito da SIP, a 

fim de determinar as competências necessárias para o desempenho das atividades 

de suas subseções. 

f) Criação de um banco de competências no âmbito da 1ª RM, com o 

objetivo de alocar militares possuidores das competências necessárias à execução 

das atividades relacionadas à SIP.  

g) Criação de um banco de legislação informatizado, que contemple todos 

os instrumentos legais necessários à análise dos processos de pensão militar. 

Além dessas sugestões, essa dissertação enseja recomendar, na área 

acadêmica, que sejam empreendidos estudos e pesquisas no âmbito das demais 

Forças, com vistas a examinar se elas enfrentam os mesmos problemas, com 

mesma intensidade, permitindo sinergias no âmbito do Ministério da Defesa. 
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