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1. INTRODUÇÃO 
  

Com as mudanças ocorridas nas últimas décadas na gestão pública, as preocupações 

com a qualidade e a produtividade do setor público cresceram substancialmente. Um dos 

enfoques da Nova Gestão Pública baseada no modelo do setor privado é o conceito de 

planejamento, estratégia e controle para maior eficiência na gestão e no gasto público.  

 Para Abreu e Gomes (2010) as mudanças ocorridas na gestão governamental nas 

últimas décadas tinham a finalidade de aumentar a eficiência na produção e a qualidade dos 

serviços prestados, em especial, incentivando a inovação e revendo os paradigmas associados 

aos modelos patrimonial e burocrático da Administração Pública.  

O orçamento público como ferramenta de gestão, também vem passando por 

transformações e evoluindo gradativamente. Meireles (1984) salienta que orçamento é 

conceituado como os dispêndios direcionados aos programas de obras, serviços e encargos 

públicos, com previsão da receita e fixação da despesa, a ser executado dentro de um 

exercício financeiro.  

Conforme registra Core (2007), as mudanças na lógica de planejamento e de 

programação orçamentária, por sua vez almejaram reorientar o processo alocativo dos 

recursos públicos, visando à busca de resultados, avaliados em termos de impactos reais na 

sociedade. Neste aspecto uma das demandas sociais mais sensíveis é a educação, por se tratar 

de um dos principais pilares para o desenvolvimento socioeconômico de um país.  

Souto e Oliveira (2012) destacam que o cenário brasileiro é constituído por 

disparidades econômicas e sociais, tornando-se necessário focar a educação como prioridade 

para o seu desenvolvimento.  

Corroborando com este pensamento, Marinho (1998) afirma que as instituições de 

ensino superior são agentes essenciais para que o desenvolvimento econômico seja possível.   

As Instituições Federais de ensino superior são autarquias mantidas e executadas 

pelo Governo Federal com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

conforme consta no artigo nº 207 da CF/88. Dentro da respectiva legislação, enquadram-se as 

Universidades e os Institutos Federais de Educação. 

Neste sentindo, a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) diz em seu art. nº 55 que “Caberá à União assegurar, 

anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e o 

desenvolvimento das Instituições de Educação Superior por ela mantidas”. 
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Os Institutos Federais de Educação, assim como as Universidades, têm garantido por 

força legal recurso orçamentário federal para sua manutenção, e possuem autonomia para 

geri-los. De acordo com Gori (2016) a diferença entre essas duas autarquias, se encontra 

principalmente no fato de que os Institutos Federais de educação são instituições híbridas, 

tendo como proposta político-pedagógica ofertar educação básica integrando a educação 

profissional, oferecendo cursos técnicos, graduações tecnológicas, licenciatura e bacharelado.  

Como forma de medir o esforço estatal na provisão de recursos, o Estado deve 

realizar o dimensionamento e a análise dos gastos federais em áreas sociais como a educação, 

ou seja, ele deve acompanhar a execução orçamentária das Instituições Federais de Educação 

para verificar se o orçamento repassado tem sido suficiente e se as mesmas estão atingindo 

seus objetivos de forma satisfatória.  

A metodologia utilizada para o cálculo dos valores destinados aos Institutos Federais 

de Educação é uma Matriz desenvolvida pelo Conselho Nacional de Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF e o Fórum de 

Planejamento e Administração – FORPLAN, denominada Matriz CONIF que deve ser 

aprovada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC. 

 A lógica da composição da Matriz considera essencialmente as matrículas dos 

estudantes dos cursos de nível básico, médio, técnico, tecnológico, graduação, lato sensu, 

stricto sensu, cursos de formação inicial e continuada (FIC) e cursos de educação à distância 

(EaD) por campus de cada Instituição da Rede Federal, não considerando as matrículas de 

alunos associados a programas que recebem recursos próprios e de cursos pagos. 

Esta metodologia é utilizada por alguns Institutos Federais de Educação, como o IF 

Sudeste MG, para distribuir internamente entre seus Campi o orçamento destinado. No 

entanto, identificou-se que esta não leva em consideração as particularidades, nem o 

desempenho e resultado de cada Campi separadamente, o que pode ocasionar distorções na 

distribuição, deixando de identificar onde é necessário atuar para a melhoria dos resultados ou 

de utilizar aquele que apresenta melhor desempenho como benchmarking.  

 

1.1 PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS 
 

Dentro desta perspectiva, este estudo tem como preocupação central o seguinte 

problema de pesquisa: Como fazer uma melhor distribuição orçamentária indo além da matriz 

CONIF e considerando outros indicadores de desempenho e as peculiaridades dos campi do 

IF Sudeste MG? 
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Assim sendo, objetivo geral da pesquisa consiste em propor um novo método de 

alocação de recursos orçamentários baseado em indicadores de desempenho no IF Sudeste 

MG, comparando com o método utilizado atualmente. No que tange aos objetivos específicos, 

busca-se:  

- Levantar como é feita a distribuição orçamentária na Instituição; 

- Analisar outras propostas de método de alocação de recursos em Instituições congêneres; 

- Construir um novo método de alocação de recurso orçamentário;  

- Validar o novo método de alocação de recurso orçamentário perante os tomadores de decisão; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O presente estudo tem como justificativa a relevância do tema para a Instituição 

pesquisada e para a sociedade, uma vez que, conhecendo os processos associados à análise, 

distribuição, execução e controle do gasto público, além do seu papel na gestão estratégica do 

IF Sudeste MG, pode-se identificar os pontos a serem aprimorados. Além disto, pode-se 

direcionar o gasto para ações que corroborem para o alcance de sua missão que é promover a 

educação básica, profissional e superior pública, de caráter científico e tecnológico, inclusiva 

e de qualidade, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação 

integral.  

O destaque do tema é dado, também, pela carência das abordagens no âmbito 

acadêmico, observada na pesquisa bibliográfica realizada para construção do referencial 

teórico, assim como pela importância e pertinência no sentido de tornar a gestão pública do IF 

Sudeste MG mais eficiente. Conforme Drucker (1998), a eficiência é realizada a partir da 

potencialização no uso dos recursos, sejam humanos, financeiros, materiais, de modo a 

viabilizar o consumo mínimo dos insumos, mas adequados para se alcançar os propósitos. 

Corroborando com este cenário, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

2014-2019) do IF Sudeste MG, consta como uma das metas a implantação e padronização à 

gestão orçamentária e financeira, assim como regulamentar a participação da Diretoria/Pró-

Reitoria de Administração e Planejamento na definição dos aspectos orçamentários dos 

projetos e programas desenvolvidos no Instituto.   

Observa-se que apenas 3% destas ações propostas no PDI 2014-2019 estão em curso, 

e com a utilização deste estudo, busca-se o aumento dos índices destes indicadores tornando a 

gestão orçamentária mais padronizada.  
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Assim, construindo um modelo de alocação de recursos utilizando critérios técnicos 

baseados em indicadores será possível buscar a melhoria da gestão financeira, contribuindo 

para a melhora da oferta da Educação, função esta uma das mais essenciais do Estado.  

Além da oferta do ensino, os Institutos Federais possuem como função regimental 

atuar em pesquisas científicas e projetos de extensão, alocando recursos para o fomento destas 

ações concorrendo entre elas por orçamento necessitando também de análise para reparti-lo.  

A relevância empírica da pesquisa se justifica por possibilitar o prosseguimento de 

outras pesquisas similares ao tema, em Instituições que apresentem a mesma necessidade.    

Verificou-se ao fazer a pesquisa para construção do referencial teórico que outras Instituições, 

principalmente Universidades, foram questionadas e sofreram o mesmo problema que é 

relatado acima. Como exemplo é possível citar a Universidade Federal de Juiz de Fora, 

situada na mesma cidade de um dos Campi do IF Sudeste MG e da Reitoria. Foram 

encontrados trabalhos tanto tratando da distribuição do orçamento dentro dos departamentos 

que a compõem, quanto do campus recém-criado de Governador Valadares.  

Outro exemplo importante é o Instituto Federal do Tocantins – IFTO, por ser uma 

instituição com o mesmo número de Campi do IF Sudeste MG e ter sua estrutura similar a ele 

de acordo com o relatório de gestão IFTO (2017).  

Em ambos os casos citados acima, a solução adotada foi o desenvolvimento de 

trabalhos que propõem uma nova metodologia de alocação interna de recursos orçamentários 

baseada em critérios técnicos, os quais serão descritos e analisados adiante. Possibilita, ainda, 

produzir um diagnóstico dos mecanismos de eficiência dos gastos, contribuindo assim, para a 

melhoria do controle e eficiência adotados em organizações públicas, além de criar um 

modelo de alocação de recursos baseado no desempenho que poderá ser replicado a 

instituições semelhantes. 

O trabalho se faz oportuno em função das restrições orçamentárias impostas pela 

Proposta de emenda constitucional - PEC241 que limita os gastos do governo federal por 20 

anos, forçando as Instituições públicas a reduzirem seus investimentos de recurso de capital e 

de custeio, aprimorando seus controles e gestão sobre os mesmos.  

A pesquisa é viável por se tratar de um tema relacionado ao ambiente de trabalho, 

onde as informações fazem parte da rotina e são de fácil acesso pelo pesquisador. Além disto, 

é reconhecido pelo Reitor e Pró-reitor de Administração a importância e necessidade de 

aprimoramento na gestão orçamentária.  

Partindo do pressuposto que a falta de padronização das ações que resultam em 

despesas e necessidades de orçamento possa comprometer a eficiência e eficácia operacionais, 
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prejudicando também a consecução dos objetivos considerados estratégicos, a solução 

proposta poderá agir como catalisador no sentido de unificar o pensamento institucional, 

criando condições para que, além do orçamento, outras áreas possam se beneficiar de um 

modelo padronizado, evoluindo então para um modelo de gestão. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

Este trabalho foi subdividido em três etapas. A primeira introduziu e contextualizou o 

tema em estudo apresentando as evoluções ocorridas na Administração Pública brasileira, 

especificamente no orçamento público e como o enfoque se modificou ao longo do tempo, 

passando a ter características voltadas para o modelo gerencial e ao “cliente cidadão”;  

Teve-se um relato resumido sobre a criação dos Institutos Federais no país e sua importância 

para educação, demonstrando assim, como o aperfeiçoamento do gasto público é essencial 

para uma gestão eficiente; Apresentou os objetivos e a justificativa demonstrando a relevância 

do tema pesquisado. 

A segunda abordou o referencial teórico, por meio de uma pesquisa nas principais 

bases de dados (Sciello, Spell, Capes, Google Acadêmico, BDTD – biblioteca digital 

brasileira de teses e dissertações) busca discutir as evoluções ocorridas na Administração 

pública e no orçamento público, e como o enfoque foi se modificando. De forma aprofundada, 

aborda conceitos como avaliação e indicadores de desempenho e eficiência com foco em 

resultado.  

A terceira explicitou e apresentou a metodologia adotada, apontando o diagnóstico do 

problema e a proposta de solução. Contempla-se o delineamento da pesquisa, os instrumentos 

de coleta de dados, o tipo de análise dos dados, bem como o modelo de análise construído. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Neste Capítulo apresentou-se onde e como foi realizada a busca para construção do 

referencial teórico, e quais foram os principais trabalhos que serviram de base para esta 

construção. Também, foram abordados os conceitos relacionados ao tema da pesquisa, 

buscando o embasamento necessário. 

A construção do referencial teórico foi formulada para dar suporte ao estudo do 

problema de pesquisa. Para isto, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Scientific 

Periodicals Electronic Library (SPELL), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), Google acadêmico, Biblioteca digital brasileira 

de teses e dissertações (BDTD), Revista de Administração Contemporânea (RAC), utilizando 

as palavras-chave “administração pública”, “orçamento público”, “modelo de alocação de 

recursos”, “eficiência” e “instituições de ensino” em português. Conforme Tranfield, Denyer 

e Smart (2003), a revisão de literatura é uma parte importante de qualquer pesquisa, inclusive 

na área de gestão, cujo objetivo é criar um estoque de conhecimento confiável através do 

mapeamento e avaliação de trabalhos relevantes. 

As bases de dados foram escolhidas em função de serem consideradas importantes 

para trabalhos relacionados ao tema de administração e gestão pública. Após o retorno dos 

resultados foi realizada uma leitura dos resumos e com base nela a seleção de alguns dos 

trabalhos mais relevante com o tema da pesquisa e feita uma leitura minuciosa do seu 

conteúdo. 

Para o referencial teórico básico, optou-se por se concentrar no estudo das leituras 

acadêmicas clássicas de dissertações, artigos, legislações, manuais e documentos 

institucionais e posteriormente a leitura mais aprofundada em teses e livros relativos ao tema. 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERENCIALISMO 
 

A administração pública vem ao longo do tempo, passando por transformações e 

desenvolvendo modelos de gestão que atendam aos anseios da sociedade e aos interesses do 

Estado. Estes modelos refletem os contextos sociais onde estão inseridos. 

No período pré-capitalista e pré-democrático, entre os séculos XVI e XIX, existia uma 

confusão entre o patrimônio público e o privado. Esta característica marcou o 
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“Patrimonialismo”, modelo predominante da época, onde imperava o nepotismo e a 

corrupção. 

De acordo com Santana (2014), no século XX, com a promessa de combater os 

problemas do patrimonialismo ligados à corrupção e ao nepotismo emergiu o modelo 

burocrático inspirado nas ideias de Max Weber, onde o Estado tinha um papel 

intervencionista e preocupado com o bem estar social e com a economia da nação. Este 

modelo foi um avanço na época, porém com o aumento das funções do Estado como provedor 

de educação pública, saúde pública, seguridade social, avanço tecnológico, meio ambiente 

entre outros, o Estado começa a ter uma administração lenta e ineficiente.  

As crises de 1970 e 1979 ligadas ao petróleo, que segundo Santana (2014), colocaram 

à prova a capacidade do Estado em gerir as demandas da sociedade, cada vez mais complexas, 

mostrando assim, que o modelo weberiano não era compatível com o mundo globalizado, 

forçando as nações a repensar um modelo de gestão que reformulasse o papel do Estado. 

Os principais problemas enfrentados pelas nações estavam ligados à estagnação 

econômica, inflação alta e déficit das contas públicas. Corroborando com esse pensamento 

Araújo e Pinheiro (2010, p.04) afirmam que: 

 
 

O questionamento do êxito do Estado de Bem-Estar nos países desenvolvidos, 
impulsionado pela dinâmica da inovação tecnológica e das exigências dos usuários 
em termos de qualidade como de novos produtos e/ou serviços, fez redescobrir o 
mercado como agente de alocação dos recursos e recolocar no centro do debate a 
necessidade de redefinir o papel do Estado. Nesta redefinição tornava-se claro que 
em função das mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, políticas e culturais, a 
forma atual de atuação do Estado não era capaz de processar as demandas sempre 
crescentes dos cidadãos. O questionamento da sociedade do bem-estar produzida 
pela crescente dificuldade dos estados para continuar financiando o gasto público 
que crescia continuamente colocava na ordem do dia a discussão sobre tamanho e 
funções que o Estado devia assumir. (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010, p.04). 

 
 
 

Para Abrucio (1997), o modelo de gestão burocrático weberiano, foi superado por 

focar os esforços no controle dos processos, mas que, por outro lado, tornava morosa e 

ineficaz a prestação dos serviços, não se preocupando com controle e a avaliação dos 

resultados. 

No lugar de uma velha administração pública, emergiu uma nova forma de 

administração – que segundo Bresser Pereira (1996, p.10) “é orientada para o cidadão e para 

obtenção de resultados”.  
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Este novo modelo de gestão, conforme Bresser Pereira (1998) surgiu na Inglaterra e 

posteriormente nos Estados Unidos com a eleição de governos conservadores de Margaret 

Tatcher e Ronald Regan respectivamente, e serviu de inspiração para vários outros países 

desenvolvidos e com governos sociais progressistas como na Austrália e Nova Zelândia. Num 

primeiro momento essa nova corrente defendia como alternativa à crise, a privatização, cortes 

de gastos públicos e ajuste fiscal, redução do tamanho e da intervenção estatal.  

Para Bresser Pereira (1997) “Os conceitos do managerialism invadiram o setor 

público dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha a partir da eleição dos governos 

conservadores. Era, inicialmente, uma maneira bem particular de se utilizar os instrumentos 

do modelo gerencial, por meio daquilo que se chama de gerencialismo puro, mais direcionado 

à redução de custos e ao aumento da eficiência e produtividade da organização [...]” 

(BRESSER-PEREITA, 1997, p. 11). A verdade é “que, naquele momento, as modificações no 

setor público estavam vinculadas a um projeto de reforma do Estado, caracterizado como um 

movimento de retração da máquina governamental a um menor número de atividades” 

(BRESSER-PEREITA, 1997, p. 11). 

No Brasil, a tentativa de superação do modelo burocrático aconteceu nos anos de 

1990, no governo do então presidente da república Fernando Henrique Cardoso, liderada por 

seu Ministro da Reforma do Estado Bresser-Pereira que se materializa no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). O PDRAE possui como pilares da reforma: o 

ajuste fiscal; reformas econômicas para possibilitar a concorrência interna e fortalecimento 

para a concorrência externa; melhoria dos procedimentos de políticas públicas com objetivo 

de aprimorar a qualidade do gasto; e aumento da governança, i.e., a inter-relação do governo 

com os demais atores sociais no processo de elaboração de políticas públicas (COSTA, 2008). 

O PDRAE possui como foco o controle das despesas públicas e políticas para 

aumento das receitas, com vista a combater a crise fiscal, a transição do modelo burocrático 

para o gerencial, a ênfase nos resultados ao invés do controle rígido dos processos e aumento 

da qualidade do gasto através de melhoria nos mecanismos de participação social e 

descentralização do governo que permita a proximidade do cidadão, em termos de 

participação mais ativa na discussão de demandas sociais e implantação de programas de 

governo (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Para Abrucio e Loureiro, (2004), a ideia era redirecionar o Estado como um agente 

capaz de satisfazer as demandas por bens e serviços básicos de forma eficaz, de garantir o 

bom funcionamento dos mercados e de reduzir a ineficiência na alocação de recursos e 
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eliminar os problemas de corrupção e clientelismo que afetam o desempenho econômico, 

problemas do antigo modelo burocrático. 

Constata-se assim que as preocupações centrais da Nova Administração Pública são 

o resultado e a eficiência das ações institucionais, visando à qualidade da prestação dos 

serviços públicos prestados. Para Santana (2014), um dos principais conceitos que são 

abrangidos pelo modelo gerencial no Brasil é a qualidade dos serviços públicos, tendo como 

ponto central a lógica similar à da iniciativa privada, tendo o atendimento ao cliente (cidadão) 

com intuito de suprir suas necessidades.  

 

2.2 ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

O orçamento público, ao longo do tempo, vem se destacando por ser uma peça 

fundamental no planejamento das finanças públicas. Ele possui três funções principais que 

são: a alocativa, importante para esse trabalho por ser, segundo Giacomoni (2012) nela que 

ocorre a promoção de ajustamentos na alocação de recursos em que não haja a necessária 

eficiência por parte do mercado; estabilizadora, ligada aos aspectos econômicos como a 

inflação; e a distributiva que está relacionada à diminuição dos desequilíbrios das 

desigualdades sociais e desenvolvimento regional.  

Pode-se dizer que o orçamento direcionado a educação pública tem a ver com a sua 

função distributiva, por ser um instrumento que contribui para diminuir as desigualdades 

sociais, e a alocativa, pois apesar de ser ofertada pelo setor privado, por ser um bem público. 

Como acrescenta Giacomoni (2012) o envolvimento do Estado na educação certamente tem 

outras importantes justificativas como, por exemplo, a necessidade de investimento no 

“capital humano”, a educação gratuita no contexto da distribuição de renda. 

O orçamento público assim como a Administração pública, vem passando por 

transformações que foram permitindo sua evolução e, seu aprimoramento. Acompanhando a 

reforma gerencial ele foi adquirindo um caráter menos instrumental e mecanicista para um 

enfoque mais voltado para o resultado das ações e de planejamento. Segundo Giacomoni 

(2012) todo sistema orçamentário tem característica de planejamento, gerência e controle. 

Para o autor, a questão chave é balancear essas três funções contrapondo os pesos. No 

orçamento tradicional, que foi um dos primeiros estágios do orçamento na escala evolutiva, a 

função predominante era o controle, onde a preocupação primordial estava no teto 

orçamentário e os tipos de despesas comuns, e um maior detalhamento do objeto do gasto. Era 
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apenas um documento de previsão de receitas e fixação de despesas meramente financeiro e 

contábil.   

Neste sentido, é importante destacar que a primeira peça de evolução do orçamento 

público no Brasil dando ênfase a uma orientação mais gerencial e menos de controle foi a 

publicação da Lei nª 4.320/64 que introduziu o orçamento-desempenho no âmbito nacional.  

O orçamento da Lei no 4.320/64 é, portanto, um orçamento funcional ou de 

desempenho onde a ênfase é dada a eficiência e eficácia na realização das atividades 

constantes do seu programa de trabalho, sendo necessário para isto conferir autonomia 

administrativa financeira às entidades descentralizadas (GIACOMONI; PAGNUSSATI, 

2007). 

A referida Lei traz consigo os princípios orçamentários da unidade, universalidade e 

anualidade onde se conclui que o orçamento é válido para o ano vigente, contendo todas as 

previsões de receita e a fixação das despesas explicitando os programas de trabalho do 

governo em funções, projetos e atividades unificando o orçamento.  

De acordo com Robison e Last (2009), o objetivo do orçamento de desempenho é 

melhorar a eficiência e efetividade da despesa pública por meio da vinculação entre os 

recursos arrecadados e os resultados esperados na sua execução, com o uso sistemático de 

informações de desempenho.  

Portanto, a importância do orçamento de desempenho se encontra no seu foco pelo 

resultado, deixando de ser apenas uma peça contábil. Apesar dos avanços trazidos pelo 

orçamento de desempenho, esse tipo de orçamento não vincula o planejamento ao orçamento 

o que vem a acontecer com a implantação do orçamento-programa. 

O orçamento-programa tem como característica a previsão daquilo que se pretende 

realizar no futuro sendo, portanto, um moderno instrumento de planejamento que consiste em 

identificar os programas de trabalho dos governos, seus projetos e atividades a serem 

realizados, estabelecendo suas metas e objetivos, além dos resultados a serem alcançados, 

avaliando e divulgando com a maior transparência possível (ALVES 2015). 

O orçamento-programa foi reforçado pelo decreto-lei 200 de 25 de fevereiro de 1967 

que estabelece, em seu artigo nº 16, que em cada ano será elaborado um orçamento-programa 

que contemplará a etapa do programa plurianual, que será realizado no ano seguinte. 

A padronização fez com que o programa assumisse característica apenas de mais 

uma categoria classificatória ligada à estrutura organizacional, perdendo com isto, a 

flexibilidade necessária para que este seja um instrumento para se atingir os objetivos, sendo 

sua preocupação básica, o custo dos programas propostos para se alcançar os objetivos. Neste 
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sentido, em primeiro lugar deveria identificar os objetivos e quantificar as metas, e em 

seguida formalizar os programas para atingi-los (GIACOMONI; PAGNUSSATI, 2007). 

Apesar da concepção do orçamento-programa ser conhecida no Brasil desde a década 

de 1950, apesar dos avanços ocorridos com a sua implantação no país, somente após a edição 

do Decreto Federal nº 2.829 de 29 de outubro de 1998 e as outras normas que disciplinaram a 

elaboração do Plano Plurianual (PPA) de 2000-2003 e dos orçamentos anuais a ele vinculados 

que os esforços de implantação do orçamento-programa na área federal tiveram efetivamente 

seu início (CARVALHO, 2010). 

Percebe-se então, que o papel do orçamento foi sendo alterado, aprimorado por 

diversas leis incluindo a matéria no texto da CF/88. Ela trata do tema e suas normas básicas 

nos artigos 165 a 169 onde discorre que as leis de iniciativa do poder executivo estabelecerão 

o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, onde essas três 

peças fundamentais configuram os pilares que sustentam a estrutura orçamentária do país.  

Como acrescenta Carvalho (2008), a CF/88 foi a que mais inovou e contemplou os 

avanços sociais conquistados pela sociedade, principalmente com relação à democratização 

do planejamento e do orçamento. Portanto conclui-se que a política orçamentária está 

intimamente ligada ao planejamento governamental, tanto na execução, quanto no controle e 

avaliação, agrupando de forma estruturada as receitas e despesas possibilitando que as ações e 

os programas planejados possam ser executados. 

Conforme consta na CF/88 o PPA, e a lei que o instituiu estabelecerão de forma 

regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada. Em matéria orçamentária é ele o instrumento de planejamento estratégico de 

longo prazo, pois tem a duração de quatro anos contando do segundo ano de mandato 

presidencial até o primeiro ano de mandato do próximo presidente eleito. 

De acordo com Albuquerque, Medeiros e Feijó (2008), o PPA é o instrumento legal, 

a peça orçamentária de planejamento de maior alcance no tempo, no estabelecimento de 

prioridades e no direcionamento das ações governamentais. 

Desta forma, o Plano plurianual explicita como o governo pretende construir o 

desenvolvimento do Estado, revelando as estratégias e a visão do futuro alocando recursos 

nos programas governamentais (CARVALHO, 2017). 

Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO compreende as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente. Esta orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre alterações na 
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legislação tributária, trata de despesa de pessoal, a estrutura e organização de orçamento, etc. 

Portanto, é um instrumento de planejamento tácito de médio prazo, se configurando como um 

elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual – LOA (CARVALHO, 2017). 

A interpretação de Albuquerque, Medeiros e Feijó (2008) é de que o papel de ligação 

exercido pela LDO entre o PPA e a LOA é um ajustamento entre a estratégia delineada e as 

reais possibilidades de execução. 

Além disto, com a edição da Lei de responsabilidade fiscal, Lei 101/00, a LDO 

passou a ter a responsabilidade de tratar outras matérias como estabelecimento de metas 

fiscais, limitação de empenho e movimentação financeira, avaliação de risco fiscal etc 

(ALVES, 2015). 

A LOA é o planejamento operacional em curto prazo, é lei de iniciativa exclusiva do 

Chefe do poder executivo onde os entes da administração pública federal fazem a previsão de 

receitas e a fixação das despesas para o exercício financeiro seguinte. Ela deve ser elaborada 

em consonância com o PPA e as regras da LDO, além dos princípios constitucionais da 

universalidade, unidade e anualidade (ALVES, 2015). 

As Universidades e Institutos Federais elaboram suas propostas orçamentarias 

(PLOA), estimando suas receitas e prevendo suas despesas, e após este processo encaminham 

ao MEC para consolidação (ALVES, 2015). 

De acordo com o Manual Técnico do Orçamento (MTO) de 2017, essas instituições 

são classificadas como Unidades Orçamentárias (UOs), sendo responsáveis diretas pela 

programação orçamentária detalhada da despesa em programas, ações e subtítulos. 

Sendo assim, cada UO vinculada ao MEC deve enviar para o referido ministério sua 

previsão de arrecadação por natureza de receita e sua despesa fixada por natureza de despesa de 

custeio e de capital (ALVES, 2015). 

No caso específico dos Institutos Federais de Educação, para a construção e envio da 

PLOA é utilizada uma metodologia de cálculo do montante denominada Matriz CONIF. A 

SETEC recebe o valor estimado e após a sua apreciação informa o montante que será 

disponibilizado e caso esse seja menor que o cálculo da Matriz é aplicado o corte (ALVES, 

2015).  

O orçamento anual – LOA da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

é construído por meio de uma metodologia de cálculo apresentada pelo Conselho Nacional 

das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF 

á SETEC. Após a apresentação da proposta do CONIF, a SETEC informa o valor destinado a 
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Rede EPT (Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica), e caso este seja inferior ao 

montante estimado é aplicado os cortes necessários para a adequação.  

 

 

2.3 MATRIZ CONIF 
 

A metodologia que o CONIF utiliza para que a SETEC/MEC faça a distribuição de 

recursos orçamentários entre as Instituições pertencentes à Rede EPT, é denominada de 

Matriz CONIF. Esta metodologia, em suma, leva em consideração os dados de matrículas 

extraídos do SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

tecnológica, considerando o número de alunos ativos, a carga horária do curso, dias de curso, 

peso dos cursos e bonificações. Por meio destes dados, se chega ao número de matrículas 

ponderadas, que demonstram o esforço e a representatividade de cada turma como uma fração 

do orçamento destinado à Rede EPT conforme demonstra a Figura 1. (MEC – SETEC, 2018).  

Figura 1- Fluxo da Construção da Proposta da Lei Orçamentária Anual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Manual do Orçamento 2017 Pró-Reitoria de Administração e 
Planejamento IFMG. 

 

O atual modelo da Matriz CONIF se utiliza primordialmente do número de alunos 

matriculados como critério para distribuição de recursos entre as instituições da Rede. Este 

parâmetro, embora importante, não contempla, em sua totalidade, os princípios estipulados 

pelo Decreto nº 7.313/2010, que estabelece procedimentos orçamentários e financeiros 

relacionados à autonomia da gestão administrativa e financeira da Rede, além de critérios para 

a elaboração de suas respectivas propostas orçamentárias anuais. Neste contexto, cabe 

destacar a utilização deficitária de critérios relacionados à eficiência acadêmica e ao fluxo 

escolar.  
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A lógica da composição da Matriz considera essencialmente as matrículas dos 

estudantes dos cursos de nível médio, técnico, tecnológico, graduação, lato sensu, stricto 

sensu, cursos de formação inicial e continuada (FIC) e cursos de educação à distância (EaD) 

por campus de cada Instituição da Rede Federal conforme os dados extraídos do SISTEC.   

Desta maneira, percebe-se, conforme demonstra a Figura 2, que o critério de maior 

influência no cálculo da Matriz para a distribuição do orçamento é o aluno matriculado. 

Figura 2 - Composição da Matriz Orçamentária – Forplan/Conif. 

 
Fonte: Elaborado por Alves (2015). 
 

 

Além do número de alunos influencia no cálculo da matrícula ponderada a carga 

horária do curso, dias de curso, bonificação, peso do curso, como por exemplo, os cursos de 

engenharia recebem mais verba ou um peso maior que um curso em licenciatura. Isto porque 

se considera que a estrutura deste curso é mais onerosa que o outro por exigir laboratórios. O 

mesmo ocorre com cursos da área de agropecuária que possuem uma bonificação de 50% nas 

matrículas ponderadas. 

A Matriz divide-se em seis blocos, com a definição do montante destinado a cada um 

deles e distribuído às instituições que compõem a Rede. São eles: 

I - Pré-expansão: São os Campi com funcionamento superior a 5 anos. Seu 

orçamento é calculado baseado na representatividade da fração de matrículas ponderadas em 
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relação ao crescimento da Rede EPT, ou seja, se a Rede cresce e o campus mantém o mesmo 

número de matrículas ponderadas ou diminui este número seu orçamento é reduzido, mas se 

ele contabiliza mais matrículas num período onde a Rede não cresceu no mesmo nível, seu 

orçamento tende a ser maior; 

II - Expansão: São os campi com menos de 5 anos, sendo seu orçamento calculado 

com base em um piso mínimo pré-estabelecido complementado por um valor fixado para cada 

matrícula ponderada. Para o cálculo do piso, é considerado o número de matrículas do ano 

anterior, a inflação do período corrigida pelo IPCA subtraindo os campi que passaram deste 

bloco para o da Pré-expansão; 

III - Reitoria: Unidade gestora central dos IFs recebe um valor definido pela soma de 

um piso, adicionando um complemento por número de campi, sendo corrigido anualmente 

pelo IPCA do ano anterior. Insta ressaltar, que esta Unidade gestora recebe também, um valor 

mínimo (inferior ao da expansão) complementado por um valor fixo por matrícula ponderada 

dos campi avançados vinculados a ela; 

IV - Ensino à Distância: o cálculo das matrículas é feito da mesma forma que os 

alunos presenciais, sendo que, cursos com fomento externo valem 25% do valor do aluno 

presencial e cursos com fomento institucional valem 80% do aluno presencial. Ressalta-se que 

10% do valor devido é aplicado de forma linear entre a Rede e o restante (90%) distribuído 

entre os campi que possuem EaD; 

V - Assistência estudantil: O montante destinado a esse bloco é a soma dos valores 

destinados aos alunos presenciais, alunos em Regime de Internato Pleno (RIP) e alunos EaD. 

No caso dos alunos RIP o valor devido é o montante do ano anterior corrigido pelo IPCA. 

Para os alunos presenciais e EaD são definidos valores de referência; 

VI - Pesquisa aplicada e Inovação, Extensão tecnológica: Os valores destinados às 

áreas em questão são repartidos em 50% de forma linear entre toda a Rede e 50% 

proporcional ao número de campi; 

Após os dados serem coletados serão realizados os cálculos de equalização, 

ponderação e bonificação das matrículas para chegar às matrículas totais. A equalização 

consiste na aplicação de fatores que levam em conta a carga horária do curso, os dias a fim de 

equiparar os cursos. Feito isto se aplica a ponderação que consiste em atribuir pesos aos 

cursos, obtendo-se assim a matrícula ponderada, aplicando-se a bonificação quando for o 

caso. 

O IF Sudeste MG tem, de acordo com a Matriz, a seguinte divisão: uma Reitoria, seis 

Campi na pré-expansão, quatro Campi na expansão, sendo que destes, três não possuem 



33 
 

unidade gestora e sua execução é feita pela Reitoria. Têm-se quatro Campi com recursos 

destinados ao EaD, além da Reitoria. Os recursos destinados à pesquisa, inovação e extensão 

são distribuídos de acordo com as diretrizes adotadas pelos Pró-reitores de pesquisa e 

inovação e extensão. Os recursos destinados à assistência estudantil que são distribuídos entre 

todos os campi, excluindo apenas, a Reitoria, totalizando assim o valor de R$ 41.692.811,41, 

no ano de 2018, são apresentados por meio da Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Resumo do Modelo de distribuição da Matriz CONIF/IF Sudeste MG 2018. 
Unidades Pré-expansão 

(R$) 
Expansão 
(R$) 

EaD  
(R$) 

Pesquisa 
(R$) 

Inovação 
(R$) 

Extensão 
(R$) 

Assistência 
Estudantil 

 (R$) 

 
Total  

(R$) 
 

Reitoria 3.431.841,65  124.505,76 281.389,65 281.389,65 281.389,65 - 4.400.516,35 
Barbacena 7.249.430,99  591.274,95 - - - 1.638.483,26 9.479.189,19 

Juiz de 
Fora 

7.369.791,89 
 

580.903,64 
- - - 

2.225.381,32 
10.176.076,85 

Muriaé 2.038.230,14  152.920,02 - - - 540.447,11 2.731.597,27 
Rio Pomba 6.220.358,77  654.398,27 - - - 1.487.608,08 8.362.365,12 

Santos 
Dumont 

1.749.643,28 
 - - - - 

448.155,49 
2.197.798,77 

São João 
Del Rei 

1.749.643,28 
 - - - - 

481.922,68 
2.231.565,96 

Manhuaçu  965.268,61 - - - - 38.242,62 1.003.511,23 
Bom 

Sucesso 
 

501.026,42 
- - - - 

112.784,48 
613.810,89 

Cataguases  229.222,00 - - - - 16.429,76 245.651,76 
Ubá  229.308,81 - - - - 21.419,19 250.728,01 

Total Geral 29.808.940,01 1.924.825,84 2.104.002,64 281.389,65 281.389,65 281.389,65 7.010.873,98 41.692.811,41 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Lei nº 13.587-2018 LOA, 2018.  
 

 

2.4 EFICIÊNCIA E INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
No caso da Administração, quando se fala em eficiência ela tem a conotação de nos 

remeter a forma como os recursos disponíveis são utilizados, ou seja, se diz que uma 

organização é eficiente quando ela reduz a quantidade de recursos utilizados e maximiza os 

resultados gerados.  

No caso do setor público, Santana (2014, p.44) conceitua a “eficiência como sendo 

refletida por indicadores de resultado da devida aplicação dos recursos de forma racional e 

aumento de potencial dos processos, com base em estimativas iniciais”.  Neste sentido, a 

eficiência é medida pelo resultado gerado para sociedade no atendimento das suas demandas 

pelos recursos públicos investidos.  

Conforme esclarece Couto (2009), para se mensurar a eficiência das despesas 

públicas é necessário avaliar o desempenho do fornecimento de bens e serviços públicos do 

Estado de forma adequada.  



34 
 

A busca por eficiência na Administração pública é contemplada no Art. 74 da CF/88 

em seu inciso II, onde se prevê que é finalidade do controle interno comprovar a legalidade e 

avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado. 

 Neste sentido, é necessário ressaltar que o órgão responsável pelo controle externo 

no âmbito público é o Tribunal de contas da União – em conjunto com a Controladoria da 

União – CGU que indica o uso de indicadores de desempenho na gestão pública, 

especificamente nas Instituições de Ensino através do Acórdão nº 2.267/05 conforme já 

mencionado neste trabalho.  

Corroborando com esta ideia, o Manual de indicadores da Rede EPT – Rede Federal 

de Educação Científica, Profissional e Tecnológica diz que: Considerando a importância das 

ações de governo na busca para a melhoria da qualidade da educação brasileira e no 

desenvolvimento social do País, são fundamentais a construção e a ampla utilização de 

medidas de desempenho que expressem o grau de alcance das metas e objetivos estabelecidos. 

Para tal, é preciso o estabelecimento de indicadores que expressem a ampliação da oferta e a 

melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade das Instituições Federais de Educação 

profissional. 

De acordo com Liefener Ingo (2016), nas últimas três décadas a pressão pública 

forçou governos de muitos países ocidentais a procurar maneiras de atender as necessidades 

da sociedade com menor dispêndio de recursos gerados pelo contribuinte. Uma maneira de 

responder a estas pressões é vincular o financiamento ao desempenho (WILLIAMS, 1997; 

VAN VUGHT, 1997; LAYZELL, 1998, p. 108). 

Segundo Liefener Ingo (2016), um exemplo desta vinculação entre o financiamento e 

o desempenho ocorre no Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique (ETH Zurich) é 

a maior e mais proeminente instituição de ensino superior de engenharia e ciência na Suíça. 

Entre as fontes de renda, o governo desempenha um papel de suma importância financiando 

cerca de 85% do orçamento utilizado, sendo que este orçamento é condicionado ao 

desempenho. 

Corroborando com este pensamento Jongbloed e Vossensteyn (2010) ressaltam que 

embora nas últimas décadas a atenção dada às questões de eficiência, eficácia e qualidade 

tenha aumentado, há poucos governos que vinculam explicitamente os recursos das 

universidades aos resultados destas nas áreas de ensino e pesquisa. 
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Para Alexander (2016) subjacente à preocupação ostensiva de melhorar o 

desempenho do setor público, os indicadores de resultados surgiram como uma racionalidade 

econômica instrumental concebida para melhorar a eficiência e a eficácia institucionais. 

Portanto o uso de indicadores permite o acompanhamento do desempenho de uma 

organização, mensurando seu rendimento e permitindo medidas capazes de aprimorá-lo. Por 

isto, seu uso é de suma importância no auxílio à tomada de decisão dos gestores. Além disto, 

Laysell (1999) ressalta que desenvolvimento de indicadores de desempenho é, em última 

instância, baseado no desejo de prestação de contas. 

Para que o uso de indicadores possa ser utilizado pelos gestores, é necessário que os 

mesmos possuam como característica um padrão no método de mensuração e de cálculo e que 

possam se aproximar de padrões utilizados em outras instituições com o objetivo de se poder 

comparar. Indicadores são agentes que exprimem informações, democratizando o seu acesso a 

todos os interessados, de maneira única e universal (FERNANDES, 2014). 

É importante ressaltar que a escolha de indicadores deve levar em consideração os 

aspectos relacionados ao processo que se deseja controlar para que eles possam de fato ser 

úteis como ferramenta de tomada de decisão e por estarem relacionados ao desempenho.                             

Portanto deve haver uma análise criteriosa de quais indicadores devem ser utilizados.  

A partir de 2005, o TCU ordenou à Secretária de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC/MEC, que encaminhasse a definição de indicadores de gestão – 

inclusive fórmulas de cálculo – que passariam a integrar os relatórios de gestão de todas as 

IFETs (Acórdão 480/2005 – Plenário TCU).  

Logo, em atendimento desta determinação, a SETEC/MEC submeteu ao TCU uma 

lista de indicadores cujo objetivo seria calcular e gerir os indicadores de desempenho 

acadêmico e administrativo das IFETs (Manual de Indicadores RFEPCT). 

De um universo de 31 (trinta e um) indicadores geridos pelo Sistema – Sistema de 

Informações Gerenciais (SIG), 11 (onze) foram selecionados com base nos critérios de 

relevância acadêmica e gerencial, que passariam a integrar a prestação de contas destas 

instituições de ensino. Ao TCU coube a inclusão de mais um indicador, com o intuito de 

auferir o grau de inclusão social da política governamental para a área (Manual de Indicadores 

RFEPCT). 

Assim sendo, a partir de 2006, foi determinado às IFETs (Acórdão 2.267/2005 – 

Plenário- TCU) que incluíssem 12 (doze) indicadores de gestão, sendo eles:  

a) Relação de candidato/vaga;  

b) Relação ingresso/aluno;  
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c) Relação concluintes/aluno;  

d) Índice de eficiência acadêmica de concluintes;  

e) Índice de retenção do fluxo escolar;  

f) Relação de alunos/docentes em tempo integral;  

g) Índice de titulação do corpo docente;  

h) Gasto corrente por aluno;  

i) Percentual de gastos com pessoal;  

j) Percentual de gastos com outros custeios;  

k) Percentual de gastos com investimentos;  

l) Número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita familiar. 

 

2.5 ESTUDOS DE MÉTODO DE ALOCAÇÃO EXISTENTE 
 

2.5.1  Método desenvolvido para Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 
 

A Universidade Federal de Juiz de Fora foi escolhida para ser modelo comparado 

para desenvolvimento de um método de alocação de recursos orçamentários para o IF Sudeste 

MG, por estar localizada no município de Juiz de Fora, onde se encontra a Reitoria e o 

Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG e concorrer por alunos com o mesmo. 

De acordo com Mendonça (2016), a UFJF foi fundada em 1960, através do Decreto 

nº 3.858, assinado em dezembro do mesmo ano, e possui mais de 23 mil alunos presenciais e 

à distância. Conta com quatro institutos e 15 faculdades, tendo 70 cursos de graduação, onde 

9 deles são oferecidos pelo campus Governador Valadares, 64 de pós-graduação e residência, 

48 de pós-graduação stricto sensu  e a educação básica no Colégio de Aplicação João XXIII, 

além de 8 cursos de graduação e 5 de pós-graduação stricto sensu na modalidade à distância 

pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A UFJF recebeu um orçamento de custeio, descontando o valor pertencente ao 

campus Governador Valadares, a arrecadação própria e pessoal, equivalente a R$ 

105.913.920,00 no ano de 2015, conforme consta no relatório de gestão 2016. 

Para Mendonça (2016), a distribuição orçamentária interna entre as unidades 

acadêmicas da UFJF não segue o modelo da Matriz Andifes OCC – Orçamento de Custeio e 

Capital. O modelo utiliza como metodologia de cálculo resumidamente as matrículas 

equivalentes, que consiste no cálculo do aluno equivalente (80%) e índice de qualidade e 

produtividade (20%), sendo concentradas as despesas comuns a todas as unidades como água 

e esgoto, luz, telefone, coleta de lixo, mão de obra terceirizada e demais despesas coletivas na 
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unidade orçamentária da Pró-reitora de Planejamento e Gestão (PROPLAG), não tendo assim, 

um controle separado por unidade. Portanto, tem-se a ideia de centralizar as despesas 

essenciais as atividades acadêmicas e administrativas.  

Assim como ocorre no IF Sudeste MG as despesas de Capital como obras e reformas 

se dão de acordo com as diretrizes da Pró-reitora de Infraestrutura (PROINFRA) que é 

responsável por analisar as demandas e atende-las de forma discricionária. As despesas que 

são descentralizadas às unidades são as relacionadas com passagens, diárias, material de 

consumo, serviços externos e pagamento de pessoa física, utilização de carros oficiais, 

despesas relacionadas à capacitação e assistência estudantil (MENDONÇA, 2016). 

Com relação aos recursos descentralizados, objetos desta análise, são destinados às 

despesas de forma discricionária pelo Gestor da unidade orçamentária, após ser discutido no 

conselho de cada unidade, sem obedecer qualquer critério técnico (MENDONÇA, 2016). 

Após o levantamento realizado por Mendonça (2016), verificou-se que a distribuição 

não é feita de forma equânime, já que foi constatado que algumas unidades tiveram um 

acréscimo orçamentário de mais de 1000% na comparação entre os anos de 2010 a 2014, o 

que não condiz com o valor contribuído por ela para composição da Matriz ANDIFES. Logo, 

apura-se a necessidade de propor uma nova metodologia para que a distribuição ocorra de 

forma mais transparente, eficiente e igualitária entre as unidades da Instituição. 

Com o objetivo de propor este modelo, Mendonça (2016) comparou o modelo de 

algumas das universidades do Estado de Minas Gerais para a construção deste modelo. São 

elas: Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade 

Federal de Alfenas, Universidade Federal de Uberlândia e Universidade Federal de Lavras. 

Verificou-se que as variáveis que serviram de parâmetro para a comparação 

utilizadas nos modelos foram: aluno equivalente, produção científica, produção na área de 

extensão, área física, fator eficiência, índice de disciplinas, docentes equivalentes, técnico 

administrativo, qualificação docente, participação em outros cursos e carga horária 

(MENDONÇA, 2016). 

Após a análise e comparação, a autora constatou que em todos os modelos são 

utilizados critérios e indicadores para distribuição, e propôs para UFJF um modelo simples 

que leva em consideração o aluno equivalente justificando ser uma variável constante em 

todos os modelos analisados, além de ser o principal indicador da Matriz OCC utilizada pelo 

MEC para a distribuição de orçamento das Universidades, já que a UFJF não replica esse 

modelo para a distribuição interna. Esse indicador consiste em multiplicar o número de alunos 
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equivalentes (graduação) pela carga horária do curso, conforme consta nas Equações 1 e 2. 

(MENDONÇA, 2016). 

 D.O. = Nfte x CH                                                                                                                   (1) 

Em que: 

D.O.: Distribuição orçamentária 

Nfte: Número de alunos equivalentes (graduação) 

CH: Carga Horária dos cursos de graduação 

        

.Nfte = {[ Ndi x D x (1+R)] + {[Ni – Ndi) ÷ 4) x D]} x PG                                                  (2) 

Em que:  

Nfte: Número de alunos equivalentes (graduação) 

Ndi: Número de diplomados 

D: Duração padrão do curso (conforme Tabela disponibilizada pelo MEC) 

R: Coeficiente de retenção (conforme Tabela disponibilizada pelo MEC) 

Ni: Número de ingressantes 

PG: Peso do grupo (conforme Tabela disponibilizada pelo MEC) 

      

Apesar da importância de se levar em consideração o número de alunos que cada 

unidade contribui para o cálculo do orçamento da Instituição pela Matriz OCC, também é 

necessário o uso de outros indicadores de eficiência e qualidade acadêmica suprimidos pela 

autora. Mendonça (2016) justifica haver a necessidade de estabelecimento de alguns critérios, 

além da verificação se há informações nos bancos de dados que permitam essa utilização.   

Concluiu-se, que o modelo apresentado gera avanço para a Instituição pesquisada, 

uma vez que a mesma não possuía qualquer critério de distribuição, apresentando distorções 

entre as unidades e utilizando-se de viés político. No entanto, entendeu-se ser necessária a 

utilização de indicadores de eficiência acadêmica e administrativa para que a distribuição seja 

focada no desempenho e no resultado, além de outras particularidades como, por exemplo, o 

valor destinado ao Campus Governador Valadares, que caso fosse aplicado o modelo proposto 

seria de R$ 2.204.524,59, valor referente ao número de alunos, porém o valor descentralizado 

para a unidade em 2016, segundo Mendonça (2016), foi de R$ 22.929.275,49, já que a UFJF 

não possui cede própria na cidade e tem um gasto elevado com aluguel para manter os nove 

cursos em funcionamento. 
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2.5.2 Método desenvolvido para Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, 
Campus Governador Valadares. 

 

O campus Governador Valadares iniciou suas atividades em 19 de novembro de 

2012 e atualmente oferece 850 vagas em 10 cursos presenciais. Além destas, o Campus conta 

com um curso de pós-graduação stricto sensu, 2 mestrados e 1 Doutorado. Tem um total de 

260 professores e 183 técnico-administrativos em educação. Em 2016, apesar de o Campus ter 

recebido R$ 22.929.275,49 de custeio, foi utilizado para cumprir com as obrigações 

contratuais de locação de espaços para funcionamento o valor de R$ 6.854.587,43, o que 

corresponde a aproximadamente 30% do total. 

Da mesma forma que Mendonça (2016) utilizou de forma comparativa outras 

Instituições que já desenvolveram seus métodos de alocação de recursos orçamentários de 

acordo com suas realidades, Carvalho (2017) comparou o modelo desenvolvido pela autora 

mencionada, o modelo das Universidades do Espírito Santo e do Vale do Jequitinhonha, além 

dos modelos do IF Sudeste MG e IFMG. As variáveis utilizadas nos modelos mencionados 

que foram o parâmetro para comparação são: ações temáticas, aluno em curso, aluno 

equivalente, área construída, bonificação, carga horária, categoria do Campus, corpo docente, 

dias de cursos, indicadores do censo da educação superior, matrícula ponderada, peso de 

curso, rateio da despesa, Taes – Técnicos Administrativos em Educação – e valor histórico. 

Carvalho (2017) propôs um novo modelo de alocação de recursos orçamentários a 

partir de um estudo comparativo dos modelos supracitados e análise dos gastos relacionados 

ao Campus, considerando apenas, as despesas de custeio, uma vez que aquelas relacionadas 

ao investimento são distribuídas da mesma forma que ocorre na cede da UFJF em Juiz de 

Fora. 

Carvalho (2017) ao analisar os gastos do Campus Governador Valadares em 2016 

constatou haver distorções entre as unidades como, por exemplo, nos gastos extraídos do 

SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens onde teve o gasto total de R$ 

259.239,75 e deste valor a unidade ICV – Instituto de Ciências da Vida gastou o valor de R$ 

145.204,87, ou seja, mais da metade do montante. O autor propôs um novo modelo baseado 

em algumas variáveis, como por exemplo, o aluno equivalente, principal índice considerado 

pelo MEC para distribuição da Matriz OCC e já explicado anteriormente na Equação 2.  

Outro fator levando em conta foi o número de docentes efetivos, segundo apresenta a Equação 

3. 

NDE(G) = DE/TDE                                                                                                                 (3) 
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Em que: 
 
NDE(G): Número de docentes efetivos (graduação) 

DE: Docentes efetivos por curso no ano de referência do cálculo 

TDE: Total de docentes efetivos no Campus-GV no ano de referência do cálculo 

                 

Este indicador demonstra a quantidade de docente que deve ser considerada, onde 

quanto maior o número maior a quantidade de recursos gastos com diárias, passagens, 

material de consumo, e outros custeios. 

Aliada a este indicador, o autor constatou ser relevante a qualificação do corpo 

docente, já que contabilizando este dado será incentivada a qualificação do mesmo e 

consequentemente a melhora da qualidade. A Equação 4 apresenta a descrição deste 

indicador. 

IQCDE(G) = Σ(DE X PQ)/TDE                                                                                               (4) 
 
Em que: 

 
IQCDE(G): Índice de qualificação do corpo docente (graduação) 

DE: Docentes efetivos por curso no ano de referência do cálculo 

PQ: Peso da qualificação 

TDE: Total de docentes efetivos no Campus-GV no ano de referência do cálculo 

 

Por fim, a Equação 5 trata da última variável proposta, a capacidade total de 

discentes por curso, agrupado por unidade, que numa situação de preenchimento total de 

vagas demonstra a necessidade de recursos para cada unidade. 

ICTD(G) = ΣVS x DS x (1+R) x PG                                                                                       (5) 
 
Em que: 
 
ICTD(G): Índice de capacitação total de discentes (graduação) 

VS: Vagas por semestre 

DS: Duração do curso em semestre 

R: Coeficiente de retenção 

PG: Peso do grupo 

                   

Além dos indicadores expostos acima, a proposta leva em consideração um fator 

referente à análise histórica dos recursos recebidos por cada unidade, conforme aborda a 
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Tabela 2, no ano anterior ao ano do cálculo dos índices, finalizando-se assim o modelo 

proposto abaixo. 

 

 Tabela 2 Proposta de Modelo de Distribuição para o Campus- GV baseado em critérios e 
variáveis observados nas IFES. 

Unidades Orçamento Anterior 
Número de 

alunos 
equivalentes 

Capacidade 
total de 

discentes 

Número de 
docentes 
efetivos 

Qualificação 
docente 

1

Direção geral 25% - - - - 

Institutos Departamentos 75% 100% 

ICSA 

Administração 0,038 0,048 0,062 3,250 

Cien. 
Contábeis 

0,022 0,030 0,039 3,000 

Direito 
0,082 
0,027 

0.059 
0,038 

0,101 
0,086 

3,538 
3,500 

Cien. Sociais 
 

0,168 0,175 0,268 3,392 

ICSA 30% 40% 16,78% 17,48% 28,79% 46,26% 

ICV 
 
 
 
 
 

Educação 
Física 

0,024 0,043 0,062 3,625 

Farmácia 0,068 0,090 0,086 3,909 

Fisioterapia 0,052 0,051 0,058 3,933 

Medicina 0,390 0,365 0,187 4,021 

Nutrição 
 

 
0,057 

 
0,073 0,051 3,846 

Odontologia 
  

0,241 0,203 0,128 3,970 

Básico  - - 0,140 4,000 

  0,832 0,825 0,712 3,940 

ICV 45% 60% 83,22% 82,52% 71,21% 53,74% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Pesos dos índices para os 

Institutos 
0,20 0,30 0,15 0,25 0,10 

Fonte: Elaborado por Carvalho (2017) adaptado pelo autor 

 

Assim, o modelo proposto contempla os indicadores relativos a aluno matriculado, 

duração do curso, peso de curso, coeficiente de retenção, docentes efetivos, qualificação 

docente e vagas discentes, demonstrando estar baseado em uma distribuição igualitária e 

pautado em critérios técnicos bem definidos. 

 

2.5.3 Método desenvolvido para o Instituto Federal de Tocantins – IFTO 
 

O Instituto Federal do Tocantins foi criado pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 

2008 e oferta cursos em todos os níveis de escolaridade, contando com mais de 60 cursos 

regulares ofertados. Possui em sua estrutura uma Reitoria situada na cidade de Palmas, oito 
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Campi autônomos além de três campi avançados vinculados administrativamente a Reitoria. 

Segundo seu relatório de gestão (2016), possui 11.720 alunos entre os cursos presenciais, EaD 

e FIC. A Instituição contou com um orçamento em 2016 nas ações 20RL, 2994 e 4572, de R$ 

45.930.205,00, conforme consta no Relatório de Gestão (2016).  

O modelo de alocação de recursos orçamentários desenvolvido por Gori (2016) para 

o IFTO propõe a seleção de alguns indicadores de desempenho utilizados pelo TCU para 

construí-lo. Eles são selecionados por meio de entrevistas estruturadas feitas com especialistas 

que julgaram a importância de cada um deles ordenando conforme seu entendimento. 

A distribuição da importância relativa entre os indicadores de desempenho ocorreu 

por método multicritério onde os especialistas atribuíram pontos ordenando em escala 

conforme sua opinião (GORI, 2016). 

Desta forma foi considerado pelo autor ser inviável a utilização de todos os 

indicadores de desempenho utilizados pelo TCU e proposto a selecionados daqueles que 

obtiveram maior pontuação atribuída pelos especialistas, onde 5 é o mais importante e 1 o 

menos importante na escala, totalizando 81% de relevância, segundo Tabela 3 (GORI, 2016). 

 

Tabela 3 - Indicadores de desempenho selecionados. 
Indicador Sigla Percentual de relevância 

Relação de Concluintes por Matrícula Atendida  RCM 12% 

Eficiência Acadêmica de Concluintes EAC 13% 

Relação de Alunos por Docente em Tempo Integral RAD 13% 

Gasto Corrente por Aluno GCA 12% 

Gastos com Investimentos GCI 9% 

Titulação do Corpo Docente TCD 13% 
Matriculados Classificados de acordo com a renda familiar per 
capita MRF 9% 

Total relevância   81% 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Gori (2016). 

 

Após a seleção dos indicadores, o autor constrói o processo de estruturação da 

hierarquia de decisão baseado no método AHP, a partir da definição dos critérios que serão 

considerados para que seja possível avaliar esses indicadores. 

Através de pesquisa bibliográfica, o autor identificou que os indicadores das 

Instituições Federais de Ensino podem ser avaliados segundo os critérios: Economicidade 

Eficiência, Eficácia e Efetividade (TCU, 2000). 

 O Quadro 1 apresenta os critérios para avaliação de indicadores de desempenho e 

sua definição (GORI, 2016). 
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Quadro 1 - Critérios para Avaliação Indicadores de desempenho. 

Critério Definição 

Economicidade 

Está alinhada ao conceito de obtenção e uso de recursos com o menor ônus possível, 
dentro dos requisitos e da quantidade exigidos pelo input, gerindo adequadamente os 
recursos financeiros e físicos. Por exemplo: as licitações para contratação de serviços de 
informática de uma determinada instituição redundaram em preços menores, mantida a 
qualidade? 

Eficiência 

É a relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos empregados, 
usualmente sob a forma de custos ou produtividade. Por exemplo: uma campanha de 
vacinação será mais eficiente quanto menor for o custo, ou seja, quanto menor for o 
custo da campanha, mantendo-se os objetivos propostos. 

Eficácia 

É a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues aos usuários (beneficiário 
direto dos produtos e serviços da organização). Por exemplo: se a meta de uma 
campanha de vacinação é imunizar 100.000 crianças e este número foi alcançada ou 
superada, a campanha foi eficaz.  

Efetividade 

São os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou projetos. A efetividade 
está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado. Por exemplo, se uma 
determinada campanha de vacinação realmente imunizou e diminuiu a incidência de 
determinada doença entre as crianças, a campanha foi efetiva.  

Fonte: Elaborado por Gori (2016), adaptado a partir de TCU (2000), adaptado pelo autor. 

 

Logo, os indicadores selecionados foram avaliados aplicando-se o método AHP 

conforme demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Hierarquia de decisão para indicadores de desempenho. 

 
Fonte: Elaborado por Gori (2016) 

 

Após a definição da estrutura da hierarquia de decisão, foi feita a elaboração das 

comparações pareadas entre os critérios utilizando o software Expert Choice. O resultado das 

comparações pareadas dos critérios apontou que na opinião dos especialistas o critério de 

maior relevância é a Efetividade. Realizada esta etapa do processo, passou-se a avaliar os sete 

indicadores de desempenho entre si, com o objetivo de elaborar uma ordenação de relevância 

dos mesmos para que seja possível elaborar o novo modelo proposto. Para isto, utilizou-se 
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novamente o software Expert Choice. (GORI, 2016). Assim, foi possível selecionar os 

indicadores a serem utilizados, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultado Comparações pareadas Indicadores de desempenho. 

 RCM  EAC RAD GCA GCI TCD MRF  
Especialista 1 22,8% 44,6% 6,7% 13,9% 4,4% 5% 2,7% 0,06 

Especialista 2 24,3% 45,6% 6,9% 11,5% 4,3% 4,7% 2,8% 0,06 

Especialista 3 20,8% 39,4% 14,2% 8,2% 4,9% 8,7% 3,8% 0,08 

Especialista 4 19,2% 43,9% 6,2% 13,6% 8,3% 6,2% 2,6% 0,08 

Especialista 5 28,4% 30,7% 5,9% 16,1% 4,4% 10,9% 3,6% 0,06 
Especialista 6 29,7% 19,2% 21,1% 13,9% 4,3% 8% 3,8% 0,05 

Especialista 7 15,9% 42,7% 11,2% 17,3% 4% 5,3% 3,6% 0,07 

Especialista 8 20,9% 44,6% 5,9% 13% 6,5% 5,9% 3,2% 0,05 

Especialista 9 22,8% 47,8% 5,8% 10,9% 4,8% 5,1% 2,7% 0,06 

Média 22,8% 39,8% 9,3% 13,1% 5,1% 6,6% 3,2% - 
Fonte: Elaborado por Gori (2016), adaptado pelo autor. 

 

Concluiu-se que os indicadores que apresentaram maior relevância foram EAC – 

Eficiência Acadêmica de Concluintes com 39,8% e RCM – Relação de Concluintes por 

Matrícula atendida com 22,8%, totalizando juntos 62,7%, ambos relacionados ao êxito 

escolar. Para a elaboração da nova proposta foi aplicada a cada Unidade da Instituição 

baseada nos indicadores de desempenho pontuação final, segundo Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Totalização Pontuação dos Indicadores por Unidade de Ensino. 

 EAC RCM GCA RAD TCD GCI Somatório   
Araguatins 0,162 0,0160 0,032 0,021 0,009 0,063 0,2463 0,1442 

Araguaína 0,221 0,0268 0,014 0,019 0,007 0,049 0,2927 0,1714 

Colinas do Tocantins 0,075 0,0023 0,005 0,023 0,008 0,061 0,1194 0,0699 

Paraíso do Tocantins 0,181 0,0165 0,019 0,019 0,009 0,090 0,2535 0,1484 

Palmas 0,145 0,0121 0,014 0,025 0,009 0,078 0,2129 0,1247 

Porto Nacional 0,164 0,0204 0,011 0,022 0,008 0,045 0,2299 0,1346 

Gurupi 0,085 0,0192 0,017 0,015 0,009 0,061 0,1513 0,0886 

Dianópolis 0,135 0,0185 0,019 0,015 0,008 0,063 0,2018 0,1182 
Fonte: Elaborado por Gori (2016), adaptado pelo autor. 

 

Pela Tabela supracitada é possível observar que as Unidades que obtiveram a maior 

pontuação foram Araguaína e Paraíso do Tocantins. Gori (2016) fez uma comparação entre o 

modelo atual e o novo proposto, conforme a pontuação da Tabela 5, e observou uma distorção 

de valores entre eles, tendo constatado ser necessário a inclusão de um critério que levasse em 

consideração o tamanho de cada unidade. 
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Para a correção da distorção gerada foi inserido o número de discentes regularmente 

matriculados, critério este já utilizado pela Matriz CONIF para composição do orçamento dos 

IFs. Com base neste dado, foi feito o produto entre ele e a pontuação de cada Unidade baseada 

nos indicadores, obtendo-se o peso de cada unidade e normalizando os valores, conforme 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Peso Unidades de Ensino. 

Unidades 
Pontuação conforme 

Indicadores 
Discentes 

Matriculados 
Peso 

Peso 
Normalizado 

Araguatins 0,1442 6.320 911,344 24,14% 

Araguaína 0,1714 2.088 357,8832 9,48% 

Colinas do Tocantins 0,0699 1.150 80,385 2,13% 

Paraíso do Tocantins 0,1484 3.267 484,8228 12,84% 

Palmas 0,1247 11.020 1374,197 36,40% 

Porto Nacional 0,1346 1.808 243,3568 6,45% 

Gurupi 0,0886 1.647 195,9242 3,87% 

Dianópolis 0,1182 1.502 177,5364 4,70% 
Fonte: Elaborado por Gori (2016), adaptado pelo autor. 

 

Após a finalização do modelo proposto e a título de ilustração o mesmo foi aplicado 

ao orçamento destinado ao Instituto Federal do Tocantins (IFTO) em 2016 e demonstrado na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Orçamento 2016 por Unidade de Ensino (Modelo Proposto). 

Unidades Peso 
Orçamento por unidade modelo 

proposto 
Orçamento 2016 

Araguatins 24,14% R$ 10.952.197,15 

R$ 45.371.926,85 

Araguaína 9,48% R$ 4.300.908,73 

Colinas do Tocantins 2,13% R$ 966.037,37 

Paraíso do Tocantins 12,84% R$ 5.826.422,17 

Palmas 36,40% R$ 16.514.558,29 

Porto Nacional 6,45% R$ 2.924.572,56 

Gurupi 3,87% R$ 1.753.663,39 

Dianópolis 4,70% R$ 2.133.567,19 

Fonte: Elaborado por Gori (2016), adaptado pelo autor. 

 
2.5.4 Método desenvolvido para o Instituto Federal de Pernambuco – IFPE. 

 
O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) foi criado em 2009 com a publicação da 

Lei de criação dos IFs a partir da junção CEFET-PE e Escola Agrotécnica totalizando 6 

campi. No ano de 2018, o IFPE possui 16 campi distribuídos por todo o Estado, e conta com 
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54 cursos em todas as modalidades atendendo a cerca de 17.500 alunos. Em 2016, segundo o 

relatório de gestão (2016), foi executado um orçamento de custeio de R$ 68.934.393,70, 

excluindo deste o gasto com pessoal (MELO, 2009). 

Melo (2009) propôs a construção de um modelo de alocação de recursos 

orçamentários para o recém-criado IFPE a partir da fusão entre o CEFET-PE e escola 

agrotécnica para que a distribuição entre os campi seja feita baseada em indicadores. Para 

isto, o autor comparou o modelo de distribuição adotado pelos CEFETs e o Modelo 

ANDIFES e adotou como metodologia a formação de um grupo focal com especialistas (Pró-

reitores e diretores de campi) para selecionar na opinião deles quais são os indicadores de 

desempenho propostos pelo TCU de maior relevância. 

Após as análises comparativas entre os CEFETs e o detalhamento da metodologia 

utilizada nas Matrizes ANDIFES e CONCEFET praticadas pelo MEC para distribuição 

orçamentária nas Universidades e nos CEFETs respectivamente, o autor chegou à conclusão 

que a maioria dos CEFETs segue o mesmo modelo da CONCEFET, com exceção dos 

CEFET-GO, CEFET-MG, CEFET-SC e do CEFET-MA que utilizam uma metodologia 

própria (MELO, 2009). 

Constatou-se, que apesar de alguns CEFETs possuírem sua própria metodologia, 

nenhum deles, assim como as Matrizes ANDIFES e CONCEFET utiliza como critério os 

indicadores de desempenho. O número de matrículas ponderadas continua sendo o critério 

principal utilizado, assim como é feito ainda hoje (MELO, 2009). 

Com o objetivo de selecionar os indicadores mais relevantes para a construção de um 

novo modelo, Melo (2009) utilizou a metodologia de formar um grupo focal com 11 gestores 

do IFPE, entre eles os diretores de Campi e Pró-reitores para fazê-lo.  O grupo elencou 16 

indicadores a serem avaliados, segundo apresenta a Tabela 8. 
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Tabela 8 - Indicadores Elencados pelo Grupo Nominal. 

Item Indicador 

1 Número de alunos 
2 Número de alunos por tipo de regime (assistência estudantil) 
3 Relação aluno/servidor 

4 Número de cursos oferecidos 
5 Infraestrutura 
6 Modalidade dos cursos oferecidos (integrado, concomitante, subsequente). 
7 Nível dos cursos oferecidos (técnico, superior de graduação e pós-graduação) 
8 Projetos apresentados pelos campi 
9 Tipos de cursos oferecidos (custos de manutenção) 
10 Números de alunos em cursos de Extensão 
11 Envolvimento dos campi com Pesquisa e Extensão 
12 Políticas de Inclusão 
13 Turno de funcionamento dos cursos oferecidos 
14 Número de servidores 
15 Investimentos anteriores 
16 Cursos Novos 

Fonte: Elaborado por Melo (2009), adaptado pelo autor. 

 

Após a seleção dos indicadores ocorreu um debate com o intuito de esclarecer 

dúvidas e receber críticas entre o grupo sobre eles. No fim do debate, cada integrante do 

grupo relaciona as prioridades das ideias apresentadas escolhendo 5 indicadores e atribuindo 

numeração de 1 a 5, onde 1 é o mais importante e 5 o menor em importância na escala, 

segundo Tabela 9 (MELO, 2009). 

 

Tabela 9 - Os indicadores mais importantes apontados pelo grupo nominal. 

Ordem 
Indicador 

Pontos Obtidos Nº                                         Nome 

1º 1 Número de alunos 28 
2º 5 Infraestrutura 27 
3º 9 Tipos de cursos (custos de manutenção) 24 
4º 4 Número de cursos oferecidos 16 

5º 
8 Projetos Apresentados 15 

2 Número de alunos por regime (assistência estudantil) 15 
Fonte: Elaborado por Melo (2009), adaptado pelo autor. 

 

O autor para a consolidação do modelo proposto baseado nos indicadores 

selecionados estabeleceu pesos a cada um deles, obedecendo à ordem de prioridade elencada, 

como demonstra a Equação 6 (MELO, 2009). 

 

Pesos Atribuídos: 
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Número de alunos – Peso 5.                                                                                                    

Infraestrutura – Peso 4. 

Tipos de cursos oferecidos – Peso 3. 

Números de cursos oferecidos – Peso 2. 

Número de alunos por regime – Peso 1. 

Para efeito de cálculo, será utilizada a seguinte fórmula: 

  

Total de Pontos = (NA x 5) + (IE x 4) + (TC x 3) + (NC x 2) + (NR)    (6) 

Percentual da Unidade = Total de pontos / Σ Total de pontos de todas as unidades 

Em que: 

NA: número de alunos 

IE: Infraestrutura 

TC: Tipos de cursos oferecidos 

NC: Número de cursos oferecido 

NR: Número de alunos por regime 

Aplicando-se o modelo ao orçamento do IFPE no ano de 2009 tem-se a seguinte 

distribuição, conforme Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Fração destinada aos Campi do Instituto Federal de Pernambuco. 

Unidade NA PTS IE PTS TC PTS NC PTS NR PTS Total Geral Fração 

Barreiros 648 3.240 102,8 411,2 7,75 232,5 4 80 234,8 469,6 4.198,5 0,07640972 

B Jardim 802 4.010 185,2 740,8 13,5 405 6 120 241,5 483 5.517,3 0,10041094 

Ipojuca 615 3.075 61,5 126,4 7,5 225 3 60 0 0 3.486,4 0,06345000 

Pesqueira 1.040 5.200 55 220,4 11,75 352,5 8 160 0 0 5.932,5 0,10796728 

Refice 5.623 28.115 222 888 36 1.080 18 360 0 0 30.443,0 0,55404097 

Vitória 754 3.770 31,6 858 12,5 375 5 100 266,5 533 5.359,5 0,09772108 

Total Geral de Pontos 54.497,2 

Fonte: Elaborado por Melo (2009), adaptado pelo autor. 
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3. REALIDADE INVESTIGADA 
 

Neste Capítulo, foi apresentado o contexto no qual a Instituição, objeto da pesquisa, 

está inserida, sua área de atuação, assim como sua visão e missão institucional, além de seus 

objetivos. 

3.1  CONTEXTO GERAL 

A Rede Federal de Educação Profissional foi criada e regulamentada por meio do 

Decreto nº 7.566/1909 pelo o então Presidente Nilo Peçanha. No começo, contava com 19 

Escolas de Aprendizes Artífices, espalhadas por todo o país, destinadas ao ensino 

profissional, primário e gratuito. Em 1930, com a assinatura da Lei 378, teve-se a 

transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinado ao 

ensino profissional de todos os ramos e graus. Em 1942, mudou-se para as Escolas Industriais 

e Técnicas MEC/2018.  

No governo Juscelino Kubitschek, no ano de 1959, essas escolas passaram à 

categoria de autarquias, sendo denominadas Escolas Técnicas Federais. Ao final da década de 

1970, três destas Escolas Técnicas se transformaram em Centros Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia – CEFETs; do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná. 

No governo Lula, foi editada a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que criou 

os Institutos Federais de Educação, aglutinando várias escolas técnicas e agrícolas, passando a 

seguir um modelo de organização como instituição, no âmbito do sistema federal de ensino, 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  De acordo com o Art. 2º 

desta lei, os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei MEC, 2018.  

A Rede é composta pelas instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; 

Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ e de 

Minas Gerais – CEFET-MG; Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e 

Colégio Pedro II. Essa integração visava à concretização do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE – MEC, 2018). 



50 
 

Neste cenário, percebe-se que os Institutos Federais são instituições com uma 

composição singular, uma vez que foram criados aglutinando instituições já existentes com 

culturas organizacionais já consolidadas com novas que foram sendo criadas. 

3.2 IF SUDESTE MG 
 

O IF Sudeste MG é uma das instituições criadas pela Lei 11.892/08. Esta atua 

principalmente em duas mesorregiões do Estado de MG: Zona da Mata e Campo das 

Vertentes, ambas de histórica importância para o Estado. A instituição tem composição 

multicampi abrangendo, originalmente, três já consolidadas instituições federais, denominadas 

“Escola Agrotécnica Federal de Barbacena”, “Colégio Técnico Universitário” (vinculado à 

UFJF) e “CEFET de Rio Pomba”. Posteriormente, teve-se a criação dos Campi Muriaé, 

Santos Dumont, São João Del-Rei, além do Campus avançado de Bom Sucesso. A instituição 

ampliou-se ainda mais e passou a oferecer maior variedade de cursos em diferentes áreas do 

conhecimento. Em 2014, foi implantado também o Campus Manhuaçu, e em 2015, o Campus 

Avançado Cataguases e o Campus Avançado Ubá, conforme apresenta a Figura 4.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 
 
 

Figura 4 - Localização dos campi do IF Sudeste MG. 

 
Fonte: IF sudeste MG (2018) 
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Trata-se de uma autarquia federal que tem como atividade fim a oferta de ensino, 

pesquisa e extensão (Lei 11.892/08). Pode-se dizer que ela possui médio porte se comparada a 

outras Instituições Federais – IFs do Estado de Minas Gerais, contando atualmente com cerca 

de 1300 servidores efetivos, sendo 665 professores e 635 técnicos administrativos. Tem-se 

ainda 94 professores temporários, totalizando 1.394 servidores, segundo o Relatório de 

Gestão (2017). 

Com relação aos discentes, tem-se 12.473 estudantes matriculados em cursos 

presenciais e 4.437 alunos matriculados em cursos concomitantes/subsequentes e 

MEDIOTEC – programa do Ministério da Educação para ofertar cursos de educação 

profissional técnica de nível médio, na forma concomitante, para alunos da rede pública 

estadual. No total, foram aproximadamente 16.910 estudantes matriculados em 2017 de 

acordo com o relatório de gestão 2017. Ofertam-se cursos nas diferentes modalidades e níveis, 

tendo: I Educação Profissional técnica de nível médio – Presencial e a Distância: a) Integrado; 

b) Concomitante; c) Subsequente; d) Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA). II 

Educação Superior: a) Cursos Superiores de Tecnologia; b) Cursos de Licenciatura; c) Cursos 

de Bacharelado/Engenharia; e) Cursos de Pós-graduação lato sensu; f) Cursos de Pós-

graduação stricto sensu. III. Cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores. A 

instituição atua, ainda, nas áreas de Extensão, Pesquisa e Inovação, conforme Relatório de 

Gestão (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

Neste Capítulo são informados quais os procedimentos metodológicos que são 

usados neste trabalho, para que o autor consiga identificar como poderá aprimorar a gestão 

orçamentária do IF Sudeste MG propondo um novo método de alocação de recursos 

financeiros. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

A pesquisa apresenta-se como um procedimento de investigação que tem como 

escopo produzir conhecimentos acerca de um determinado assunto, propiciando o avanço da 

ciência e o desenvolvimento social, além de buscar respostas às indagações da sociedade.  

Por se tratar da geração de um artefato, a proposta de um método de alocação de 

recursos, este trabalho foi desenvolvido como um relato Tecnológico que, conforme 

Biancolino (2012) trata-se de uma “pesquisa aplicada que privilegia o conhecimento 

prescritivo, ou seja, propõe soluções para problemas enfrentados pelas organizações de forma 

prática e de mesma temática, ainda que fundamentada em disciplinas aplicadas”. 

Levando-se em conta o objetivo do estudo, a pesquisa é descritiva e exploratória, 

pois o presente trabalho buscou um maior conhecimento sobre o tema do orçamento público, 

proporcionando maior simplificação, tornando-o de fácil compreensão, além de descrever e 

fornecer mais informação acerca de determinada situação. Segundo Gil (2010), as pesquisas 

exploratórias buscam proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando mais 

explicito ou a construir hipóteses. Ainda segundo o autor, o estudo descritivo tem como 

escopo a descrição das características de determinado fenômeno.   

Acerca dos procedimentos técnicos, este trabalho adotou: Pesquisa bibliográfica; 

Pesquisa documental e Design Science. A respeito da pesquisa bibliográfica, o presente 

estudo realizou pesquisas em livros, periódicos, artigos acadêmicos, dissertações e teses. Para 

Gil (2009), esta pesquisa é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Com relação à pesquisa documental, buscou-se 

analisar documentos internos da instituição, visando à proposta do modelo de alocação de 

recurso. Vergara (2012) sustenta que tal pesquisa é realizada em documentos conservados no 

interior de órgãos públicos, ou com pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, 

memorandos, dentre outros. A abordagem foi Desing Science - DS, pois objetiva desenvolver 

conhecimento que possa ser usado por profissionais em seus campos de atuação para 
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resolução de problemas.  Manfio (2013) salienta que o DS não está preocupado somente com 

a pesquisa em si, mas com a geração de conhecimento que poderá ser utilizada para a solução 

de problemas reais, possibilidades de melhoria ou na criação de novos artefatos.  

Com relação à abordagem do problema, optou-se pela abordagem qualitativa dos 

dados, que segundo Richardson (2008), consiste em compreender as características de 

determinado fenômeno ou situação, por meio de análises aprofundadas, em vez de produzir 

medidas quantitativas.  

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: Observação participante; 

Análise documental e Aplicação de questionários e entrevista estruturada. Para Silveira 

(2009), a técnica da observação participante ocorre pelo contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado, onde se obtém informações sobre a realidade dos atores sociais em seus 

próprios contextos. Com relação a analise documental, Gil (2010) salienta que seu uso é 

indicado para responder a um problema de pesquisa, aprofundar o conhecimento sobre um 

problema, orientar a formulação de hipóteses ou corroborar a evidência oriunda de outra 

fonte.  

Com relação à aplicação de questionário, Gil (1999), salienta ser uma técnica 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas. Desta forma o mesmo aplicar-se-á junto aos gestores da 

organização. 

 A entrevista estruturada será elaborada a partir do exame do ambiente de estudo, que 

permitirá verificar e validar as informações. GIL (2011) argumenta que a entrevista 

estruturada se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação 

permanecem invariáveis para todos os entrevistados que geralmente, são em grande número. 

A presente pesquisa fora delineada conforme apresentado por meio do Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Tipologias da pesquisa, coleta e análise dos dados. 

Tipologias da pesquisa 

 Pesquisa Descritiva e exploratória quanto aos objetivos; 
 Pesquisa Bibliográfica; Documental; Design Science (estudo de 
caso com geração de um artefato), quanto aos procedimentos técnicos; 

 Pesquisa qualitativa quanto à abordagem do problema; 

Coleta dos dados 
 Observação participante; 

 Análise documental; Aplicação de questionários; Entrevista 
Estruturada; 

Análise dos dados  Análise descritiva 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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4.2 COLETA DE INFORMAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

  

Através da análise documental realizada para construção do referencial teórico da 

pesquisa, foram selecionados trabalhos que já foram executados em Instituições Federais com 

problemas similares ao que está sendo pesquisado e que podem servir como parâmetro para o 

desenvolvimento do método de alocação de recursos. Dentre eles, foram selecionadas para 

análise quatro organizações, cujo objetivo é de comparar os métodos propostos para 

identificar qual se mostra mais eficiente à realidade do IF Sudeste MG.  

A escolha ocorreu levando-se em consideração aspectos administrativos, financeiros 

e localização geográfica das instituições. Buscou-se organizações congêneres ao IF Sudeste 

MG. Quanto ao aspecto administrativo e financeiro, houve a comparação com o IFTO e o 

IFPE por apresentarem estrutura multicampi, com execução descentralizada, a mesma 

ocorrida no IF Sudeste MG; Sob o aspecto geográfico, houve a comparação junto a UFJF e 

campus Governador Valadares.  

No que se refere aos dados a serem analisados, com relação ao orçamento do IF 

Sudeste MG, foram examinadas as legislações pertinentes ao tema, os documentos 

institucionais, como o relatório de gestão de 2017, sistemas oficiais do MEC, como o SIMEC 

- Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle e o SIOP - Sistema Integrado de 

planejamento e orçamento, além do Manual técnico do Orçamento – MTO. Nestes últimos 

foram coletadas informações sobre a execução orçamentária no ano de 2017, especificamente 

sobre o acompanhamento orçamentário e as metas físicas da Instituição, com o objetivo de 

verificar se o planejado para este exercício financeiro fora executado de forma satisfatória. 

Para auxiliar a informação, foi produzido no Tesouro Gerencial – TG relatório com toda a 

execução orçamentária por UG, PTRES – plano de trabalho resumido e natureza de despesa 

para que seja possível a referida análise e mensurada a eficiência. 

As ações orçamentárias que constam na LOA possuem metas físicas que tem como 

objetivo principal mensurar os resultados de cada ação. No caso das ações selecionadas temos 

como produto: - Ação de Funcionamento (20RL): Produto: número de alunos; - Ação de 

Assistência Estudantil (2994); Produto: número de bolsas concedidas – Ação de Capacitação 

(4572); Produto: número de servidores capacitados. 

Cabe ressaltar, que para a pesquisa foram consideradas algumas das ações 

orçamentárias, que compõem o orçamento anual, destinadas ao IF Sudeste MG em função do 

seu objetivo, excluindo destas as ações referentes ao pagamento de pessoal, por não ser foco 
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da pesquisa. Além desta, fora retirada da análise a ação 20RG, que corresponde à expansão e 

reestruturação da Rede Federal, pelo fato dela não possuir critério de distribuição conforme a 

Matriz CONIF, além de ter tido um contingenciamento inicial de 40% da dotação inicial e ter 

recebido recursos que não constavam na LOA, via Termo de execução descentralizado – TED 

da SETEC para dar prosseguimento às obras em andamento e início de outras prioritárias. 

Portanto tem o seu planejamento diferenciado das demais ações. 

Destarte, para esta pesquisa as ações que constam na LOA que serão alvo do estudo 

são: 20RL – Funcionamento da Instituição; a ação 2994 – Assistência Estudantil e, por fim, 

ação 4572 – Capacitação de servidores conforme esclarece o Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Descrição das ações orçamentárias do IF Sudeste MG. 

 Ação Recursos Alocados 

20RG 

Expansão e Reestruturação de  
Instituições Federais de Educação 

Profissional e tecnológica 

Nesta ação são alocados recursos destinados 
à expansão e reestruturação do IF Sudeste. 
Produto: Número de unidades atendidas. 

20RL 

Funcionamento de Instituições 
Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica 
 

Principal ação onde é alocada a maior parte do recurso 
para o funcionamento do IF Sudeste envolvendo despesas de 
custeio e capital. Tem como produto o número de estudantes 

matriculados. 

2994 
Assistência ao estudante da 

 Educação Profissional e tecnológica 

Aqui são alocadas as despesas com fornecimento de alimentação, 
atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre 

outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão 
seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, 

permanência e bom desempenho do estudante. Produto: número 
de benefícios concedidos 

4572 

Capacitação de Servidores Públicos 
federais em processo de qualificação e 

requalificação 

Nesta ação são incluídas as despesas realizadas com 
 as iniciativas de capacitação e qualificação dos servidores do 

IF Sudeste. 

Fonte: Orçamento IF Sudeste MG 2017 adaptado pelo autor. 

Com o objetivo de validação da pesquisa, foi aplicado questionário junto aos gestores 

da Instituição, que possuem envolvimento e participam diretamente no planejamento, 

construção e execução da peça orçamentária do IF Sudeste MG, inclusive preenchendo as 

metas físicas anuais, informação que deve ser repassada a SPO/MEC – Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento.  

Assim, foram escolhidos os tomadores de decisão (Pró-reitores) para aplicação do 

questionário, que contém perguntas relacionadas aos critérios a serem utilizados no método 

proposto. A princípio, pensou-se em aplicar o referido questionário aos gestores da área 

orçamentária, ou seja, aos Diretores de Administração e Planejamento dos campi e Diretora e 

Orçamento e Finanças no caso da Reitoria, porém optou-se pelos Pró-reitores por se tratar de 

um assunto onde há disputa de interesse, o que poderia levar a um preenchimento tendencioso 
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e pelo fato destes não possuírem autoridade para aprovar tal proposta de mudança, ficando a 

cargo dos atores selecionados. 

O questionário foi elaborado pelo autor contendo sete perguntas relacionadas ao tema 

da pesquisa, onde cada Pró-reitor é questionado se concorda com a pergunta ou não e o 

motivo (porque). Como este foi o último objetivo proposto nesta pesquisa, o mesmo foi 

aplicado posteriormente á escolha dos indicadores selecionados para construção do novo 

método, e as perguntas baseadas nesta escolha. Os questionamentos foram com relação à 

metodologia da Matriz CONIF, se concordam ou discordam com este método, além de terem 

que responder se concordam com os indicadores selecionados para construção das equações a 

serem utilizadas na construção do novo método por ação orçamentária, conforme consta no 

apêndice deste trabalho.  

Além do questionário, foi realizada uma entrevista estruturada com o Pró-reitor de 

Administração com o objetivo de apresentar o novo Método de Alocação Orçamentária e 

verificar a viabilidade de aplicação do mesmo como última etapa antes do desenvolvimento 

do plano de ação. Nesta entrevista, foi perguntado se o Método apresentado é mais adequado 

que a Matriz CONIF, se o mesmo possui viabilidade para implantação e se o momento 

político é um empecilho para se concretizar conforme consta no apêndice. 
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5. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 
 

Neste Capítulo, é descrito o problema de pesquisa, ou seja, como é feita a 

distribuição orçamentária no IF Sudeste MG, através da MATRIZ CONIF, quais são seus 

pontos fortes e fracos, comparando os resultados da execução orçamentária entre os campi, a 

fim de demonstrar como o problema afeta os resultados da gestão orçamentária e como a 

mesma apresenta disparidades entre eles. 

 

5.1 COLETA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROBLEMA 
 

O tema relacionado à situação problema identificado é a alocação do orçamento 

descentralizado para o IF Sudeste MG, ele está inserido na área da gestão orçamentária, 

especificadamente na distribuição do orçamento internamente na Instituição.  Ele consta como 

uma das metas do programa de trabalho do Reitor, Charles de Souza Okama, onde é abordado 

no item XII – Gestão Administrativa e Logística, sendo a 13º proposta - Estudar um modelo 

de alocação eficiente de recursos por meio da estruturação da Matriz Orçamentária de 

Recursos para a definição de parâmetros mínimos e máximos de gastos entre as diversas 

ações e necessidades de gastos do IF Sudeste MG, considerando as especificidades das 

unidades acadêmicas. (IF SUDESTE MG. Programa de trabalho gestão 2017-2021). 

O IF Sudeste MG tem uma estrutura multicampi com execução orçamentária 

descentralizada a cada um deles por delegação do Reitor, ou seja, cada campus é responsável 

por gerir o orçamento de forma discricionária. Para fazer esta distribuição, porém, é utilizada 

a metodologia de cálculo da Matriz CONIF que a SETEC utiliza para calcular o orçamento de 

cada órgão da Rede Federal. Essa forma de distribuição adotada pela SETEC/CONIF está 

regulamentada pelo Decreto nº 7.313/2010, porém verificou-se que a metodologia não 

contempla todos os critérios recomendados no referido decreto.  

O critério de maior influência no cálculo da Matriz para a distribuição do orçamento 

é o aluno matriculado, não contemplando assim, todos os parâmetros estabelecidos no 

Decreto nº 7.313/10 e não levando em consideração critérios relacionados à eficiência 

acadêmica como a evasão por exemplo. Embora exista uma previsão de penalidade para 

alunos que não concluem os cursos no tempo esperado, a Matriz não leva em consideração a 

relação entre os alunos ingressos e os concluintes, nem a relação entre o número de alunos e 

docentes ou entre o nível de cada docente. Esses fatores se combinados, podem gerar uma 

medida de desempenho que premiaria aquele que apresenta melhores resultados. 



59 
 

De acordo com o Art. 4º § 2o do Decreto 7.313/10, os parâmetros a serem definidos 

pela comissão levarão em consideração, entre outros, os seguintes critérios:  

I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e concluintes em todos os 

níveis e modalidades de ensino em cada período; 

II - a relação entre o número de alunos e o número de docentes nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino ofertado; 

III - as diferentes áreas de conhecimento e eixos tecnológicos dos cursos ofertados; 

IV - o apoio às instituições públicas de ensino, em ações e programas de melhoria da 

educação básica, especialmente na oferta do ensino de ciências, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

V - a existência de programas institucionalizados de extensão e certificação, com indicadores 

de monitoramento; 

VI - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, cultural e 

artístico, reconhecida nacional e internacionalmente; 

VII - a existência de núcleos de inovação tecnológica; 

VIII - o número de registro e comercialização de patentes; 

IX - os resultados das avaliações realizadas por sistemas nacionais de avaliação da educação 

em todos os níveis e modalidades de ensino, capazes de aferir a qualidade de ensino ofertado; 

X - adesão a sistemas de informação e programas de interesse coletivo instituídos pelo 

Ministério da Educação; e 

XI - a existência de programas de mestrado e doutorados, especialmente os profissionais, e 

seus respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES.  

O Quadro 4 demonstra os pontos fortes e fracos dos critérios da Matriz CONIF com 

base nas descrições de sua metodologia realizada no Referencial Teórico, assim como nos 

critérios estabelecidos pelo referido Decreto. 
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Quadro 4 - Análise SWOT da Matriz CONIF. 

Pontos fortes Pontos fracos 
 Leva em consideração o número de alunos de cada 
Instituição. 
 Prevê uma penalização para alunos que não 
concluem o curso no tempo (fora do ciclo). 
 Leva em consideração a área de conhecimento e o 
eixo tecnológico de cursos ofertados atribuindo pesos 
para aqueles que possuem uma manutenção mais 
onerosa. 
 Prevê recursos de custeio para promoção das ações 
relacionadas à pesquisa, inovação e extensão. 
 Bonificação de 50% para cada aluno matriculado 
em cursos agrícolas. 
 Utiliza o IDH da localidade onde está o Campus 
para distribuição dos recursos referentes à assistência 
estudantil. 

 Apesar de levar em consideração as matrículas, não 
contabiliza a retenção do fluxo escolar, nem a relação 
entre número de alunos e de docentes. 
 Não observa a relação entre alunos ingressos e 
concluintes, e de retidos e matriculados. Critério não 
aplicado para alunos EaD e do bloco da expansão. 
 Não utiliza de critérios técnicos para mensurar os 
custos de cada curso onde se leve em consideração a 
demanda dos cursos, evolução de currículos e 
expansão da rede. 
 O montante previsto para as ações de pesquisa, 
inovação e extensão são distribuídos linearmente, não 
levando em consideração a produção científica de cada 
IF, ou seja, sua eficiência. 
 Levam em consideração as matrículas do ano 
anterior à elaboração da PLOA, prejudicando os Campi 
que estão crescendo e implantando cursos, e aquelas já 
estabelecidas que estejam desativando ou revisando 
cursos. 
 Revisão e estabelecimento de critérios para acertar 
o percentual dos cursos agrícolas, com estudo mais 
detalhado da aferição dos custos. 
 Falta de bonificação para cursos noturnos. 
 Apesar de considerar o IDH não leva em 
consideração o custo de vida da cidade, nem o perfil 
socioeconômico dos alunos. 
 Não utiliza critérios de desempenho que leve em 
consideração a eficiência de cada IF. 
 

  Ameaça Oportunidade 
 Instabilidade política. 
 Falta de uma política de Estado para 
educação. 
 Cortes orçamentários (PEC dos gastos, EC 
86/15). 
 Crise econômica. 
 

 Mudança de governo. 
 Crescimento da Rede Federal de Educação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Logo, conclui-se que a Matriz não contempla todos os critérios recomendados pelo 

Decreto, como por exemplo, as ações de pesquisa e extensão, o resultado de avaliações pelos 

sistemas desenvolvidos para esse fim e a adesão dos mesmos, a existência de núcleo de 

inovação tecnológica, o desenvolvimento de patentes, a existência de mestrado e doutorado 

profissionais. No caso da extensão a existência de programas institucionalizados de extensão e 

certificação, com indicadores de monitoramento, não avaliando assim, de forma completa, as 

Instituições que alcançam melhores desempenhos e se mostram mais eficientes. 

 Internamente, após o orçamento ser publicado na LOA, é possível descentralizar e 

alocar recursos utilizando outras metodologias de cálculo, como alguns modelos já 
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desenvolvidos encontrados em dissertações sobre o tema, caso seja verificado que esta é mais 

eficiente que a praticada hoje. 

Percebe-se que a Matriz CONIF apesar de levar em consideração as matrículas 

efetivas de cada curso, deixa de utilizar outros indicadores de desempenho que poderiam 

melhorar a gestão orçamentária, como por exemplo, alguns indicadores propostos pelo TCU – 

Tribunal de Contas da União, órgão de controle que fiscaliza as contas da Administração 

pública, através do Acórdão nº 2.276/2005, já utilizados para a prestação de contas no 

Relatório de gestão por exigência do órgão.  

Esses indicadores colaboram para o controle dos resultados de cada ação 

orçamentária, e mensuram a eficiência da gestão dos recursos, permitindo assim, identificar 

casos de sucesso que podem servir de modelo e também identificar as possíveis falhas que 

possam ocorrer. Com isto, a cada ano será possível o aprimoramento da gestão em direção as 

metas e objetivos institucionais.  Como forma de avaliação, após a implantação, o método que 

será proposto permite a aplicação do PDCA – planejamento, execução, verificação e controle, 

ferramenta de qualidade de suma importância para as organizações e que permite a otimização 

dos processos, proporcionando uma melhoria contínua. Insta ressaltar que esta é uma 

vantagem do novo método, mas a intenção deste trabalho é apenas apresenta-lo como 

alternativa para melhoramento da gestão. 

Para Mendonça (2012), tal ferramenta tem características construtivas que 

configuram uma forma circular, sendo possível classifica-la como um instrumento de 

aplicação cíclica e, de certa forma, contínua e constante. Esta característica é fundamental 

para aprimorar continuamente os processos em sentido amplo. 

A consequência da falta de padronização, de utilização de critérios técnicos, 

baseados no desempenho, para a execução orçamentária acaba por causar distorções, na 

medida em que, cada gestor gasta o recurso da maneira que acredita ser conveniente, não se 

preocupando com os resultados da alocação. Percebe-se que no final do exercício financeiro 

alguns dos campi, acabam por devolver recursos mal estimados e não utilizados, outros 

deixam de contemplar algumas ações que são importantes para a missão institucional para 

priorizar outras despesas.  

Ao fazer um comparativo entre os campi, é possível perceber que a política de 

assistência estudantil não é feita de forma institucional, integrada, como também ocorre com a 

capacitação de servidores. Além disto, há um gasto elevado com relação à locação de mão de 

obra por alguns dos campi, principalmente os agrícolas, por possuírem uma estrutura mais 

onerosa em relação aos outros, comprometendo uma parte considerável do orçamento para 
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mantê-los. O mesmo ocorre com os campi recém-inaugurados que precisam de um aporte 

maior de recursos para se estruturar e assim, conseguir ofertar mais vagas e com isto dispor de 

mais orçamento. Outro ponto fraco é a falta de uso de critérios que valorizem o desempenho 

dos campi, dando um viés político à distribuição do orçamento, o que acaba por prejudicar ou 

não valorizar aqueles que tiveram sua gestão mais eficiente, não focando assim, no resultado 

da ação, um dos pilares da nova administração pública.   

Uma má gestão dos recursos acaba por impactar toda a Instituição, como seus 

servidores que poderiam ter uma política de capacitação mais igualitária, além do seu público-

alvo que são os alunos nas políticas de assistência estudantil, de projetos de pesquisa e 

extensão, além da infraestrutura, entre outras. 

Com o objetivo de evidenciar o problema da distribuição orçamentária no IF Sudeste 

MG, como ela pode ocasionar distorções na execução orçamentária não padronizada entre os 

campi, serão emitidos relatórios gerenciais, no Tesouro Gerencial, sistema do Governo 

Federal que segundo a Portaria nº 913, 31 de outubro 2017 da Secretaria do Tesouro Nacional 

é uma solução analítica para a geração de relatórios gerenciais, a partir de dados do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. Este sistema possibilita 

gerar relatórios com filtros exclusivos do IF Sudeste MG, de cada campus, separadamente por 

ação orçamentária. 

No caso da ação 4572 destinada à capacitação de servidores, é possível perceber uma 

distorção causada pela distribuição pela Matriz CONIF, ao evidenciar que alguns dos campi 

não executaram o valor total planejado, como é o caso de Rio Pomba que teve descentralizado 

em 2017 em seu orçamento o valor de R$ 150.000,00, porém executou R$ 90.549,84. Já o 

campus São João Del Rei teve uma dotação inicial de R$ 30.000,00, porém executou cerca de 

R$ 69.160,00, mais que o dobro do recurso destinado conforme é possível verificar na Tabela 

11. 

Tabela 11 - Valores Estimados e Executados Ação 4572. 
Ação 4572 

Dotação Inicial Valor executado 
Rio Pomba  R$        150.000,00   R$           90.549,84  
Barbacena  R$        125.000,00   R$          99.545,60  
Juiz de Fora   R$        400.000,00   R$        209.220,64  
Muriaé  R$        170.000,00   R$        121.265,95  
São João Del Rei  R$          30.000,00   R$          69.160,00  
Santos Dumont  R$          17.120,00   R$          40.825,79  
Manhuaçu  R$          18.000,00   R$          13.756,91  

Fonte: Elaborado pelo autor através de Relatório extraído no Tesouro Gerencial 
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De acordo com os relatórios de execução orçamentária do IF Sudeste MG, percebe-

se que foi devolvido o valor de R$ 388.785,28 dos recursos da ação 4572 destinados à 

capacitação dos servidores, o equivalente a 33,75% do valor total que é de R$ 1.540.413,00. 

Além disto, ao calcular a eficiência na utilização dos recursos dividindo o montante 

empenhado, ou seja, o efetivamente gasto, pelo número de servidores contemplados por 

Campi constatou-se que há uma distorção entre eles, pois enquanto o Campus Muriaé, por 

exemplo, gasta em média R$ 7.133,29 por servidor capacitado, sendo aquele que apresentou 

como o menos eficiente; Manhuaçu tem um gasto médio de R$ 1.375,69, sendo o mais 

eficiente, tendo eles uma diferença de R$ 5.737,60, conforme apresenta a Tabela 12.  Foi 

analisada a execução dos Campi Rio Pomba, Barbacena, Juiz de Fora, Muriaé e Manhuaçu, 

excluindo-se da análise a Reitoria, por ser um órgão setorial que faz capacitações conjuntas de 

todos os servidores, impossibilitando a análise, e os Campi avançados por terem sua execução 

ligada à Reitoria, Unidade Gestora que executa seus gastos. 

 

  Tabela 12 - Análise de Gastos da Ação de Capacitação (2017). 

Campus 
Valor Empenhado 

(R$) 
Nº de Servidores 
Contemplados 

Nº de Servidores 
Indicador por Servidor 

Capacitado 

Rio Pomba 90.549,84 60 288 1.509,16 
Barbacena 99.545,60 59 243 1.687,21 

Juiz de Fora 209.220,64 63 256 3.320,96 
Muriaé 121.265,95 17 129 7.133,29 

São João Del Rei 69.160,00 18 103 3.842,22 
Santos Dumont 40.825,79 9 91 4.536,20 

Manhuaçu 13.756,91 10 21 1.375,69 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG e Metas físicas SIOP. 

 

Observa-se ao analisar o relatório da ação 2994 – Assistência estudantil que ocorre 

da mesma forma que a ação 4572 – capacitação de servidores, certa discrepância nos gastos. 

O valor inicial destinado na LOA de 2017 a esta ação foi de R$ 8.012.502,00, e deste 

montante foi devolvido ou não executado o valor de R$ 784.377,49, o que corresponde a 

aproximadamente 10% do total.  

Ocorre nesta ação uma diferença entre o valor estimado (LOA) e o executado, como 

por exemplo, nos campi Rio Pomba e Barbacena que estimaram respectivamente R$ 

1.702.534,84 e R$ 1.742.150,57, porém executaram R$ 1.526.818,96 e R$ 1.563.504,46 

apresentando uma diferença de R$ 175.715,88 e R$ 178.646,11. Por outro lado, o campus de 

Juiz de Fora apesar de ter destinado nesta ação o valor de R$ 2.296.182,62, executou R$ 

2.517.099,23, extrapolando em R$ 220.916,61, conforme demonstra a Tabela 13. 
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Tabela 13 - Valores Estimados x Executados Ação 2994. 
Campus Valor Estimado (R$) Valor Empenhado (R$) Diferença 

Rio Pomba 1.702.534,84 1.526.818,96 175.715,88 

Barbacena 1.742.150,57 1.563.504,46 178.646,11 

Juiz de fora 2.296.182,62 2.517.099,23 -220.916,61 

Muriaé 660.671,85 672.950,54 -12.278,69 
São João Del 

Rei 
396.575,90 355.530,87 41.045,03 

Santos Dumont 466.113,15 466.720,45 -607,30 

Manhuaçu 10.532,66 13.000,00 -2.467,34 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG  
 
 

No caso da ação 2994, é necessário analisar separadamente os Campi que possuem 

refeitório, pois parte deste gasto é custeado por ela o que onera o orçamento. Os campi que 

arcam com este gasto são: Rio Pomba, Barbacena, Juiz de Fora e Muriaé, não assumindo o 

gasto com alimentação apenas São João Del Rei, Santos Dumont e Manhuaçu. 

Desta forma, percebe-se que daqueles que possuem gastos com alimentação o mais 

eficiente é Muriaé atingindo a média de R$ 1.482,27 por aluno, enquanto que o de menor 

eficiência é Barbacena gastando o montante de R$ 584,27, ou seja, quase um terço do valor 

do mais eficiente. No caso dos campi sem o gasto relacionado acima, o mais eficiente é 

Santos Dumont com um investimento médio de R$ 1.530,23 e o de pior desempenho é de 

Manhuaçu com um gasto médio de R$ 200,00, conforme a Tabela 14. A relação de alunos 

contemplados em relação ao total de discentes não foi feita, pois, um aluno pode receber mais 

de uma bolsa de assistência e este dado depende da análise da renda familiar e o IDH do 

Município. 

 

Tabela 14 - Análise de Gastos com a Ação de Assistência Estudantil (2017). 

Campus 
Valor Empenhado 

(R$) 
Nº de Alunos 
Contemplados 

Eficiência 

Rio Pomba 1.526.818,96 1674 912,08 
Barbacena 1.563.504,46 2676 584,27 
Juiz de fora 2.517.099,23 2503 1005,63 

Muriaé 672.950,54 454 1482,27 
São João Del Rei 355.530,87 280 1269,75 
Santos Dumont 466.720,45 305 1530,23 

Manhuaçu 13.000,00 65 200,00 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG e Metas físicas SIOP. 

 

Ressalta-se, porém, que por se tratar de uma ação assistencial é considerado o mais 

eficiente àquele que investe mais na assistência ao aluno e não aquele que possui o menor 

gasto. Já com relação aos gastos realizados na ação 20RL, do funcionamento geral da 
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Instituição, foram levados em consideração os valores inscritos em Resto a pagar para o ano 

de 2017, pois estes representam um valor significativo para análise das despesas, e 

contabilizado principalmente os valores executados para custear despesas com locação de 

mão de obra, água e esgoto e energia elétrica, por se tratarem dos principais elementos para 

manter o Campus em funcionamento. 

Ao comparar os valores empenhados com o valor executado de fato no exercício 

financeiro vigente percebe-se uma diferença grande de valores, pelo fato dos Campis 

utilizarem seus contratos de locação de mão de obra para executar o orçamento inscrevendo 

elevadas quantias em Resto a pagar. Por este motivo, o valor analisado foi o liquidado, ou 

seja, aquele que de fato foi gasto. Com isto, identifica-se uma diferença elevada no percentual 

dos gastos dos dois Campi menores em relação aos demais, conforme apresenta a Tabela 15. 

Manhuaçu e Santos Dumont apresentaram respectivamente 8,14% e 28% de gasto com 

locação de mão de obra, enquanto que os maiores Campis, Barbacena e Rio Pomba obtiveram 

um gasto de 41,12% e 37%, demonstrando que a infraestrutura do campus é um fator 

significativo para o gasto. 

 

Tabela 15 - Comparativo de gastos de custeios totais e Locação de Mão de obra (2017). 

Unidade 
Gestora 

Gasto total 
20RL (R$) 

Gasto 
empenhado com 
locação de mão 

de obra (R$) 

Gasto 
executado 

(R$) 

Diferença 
entre 

Empenhado/ 
Executado 

(R$) 

Percentual 
Percentual 
executado 

Rio Pomba  7.750.127,26  4.486.933,02 3.186.916,30 1.300.016,72     57,89% 41,12% 

Barbacena 9.278.503,68  4.778.406,15 3.429.157,14 1.349.249,01 51,50% 36,96% 

Juiz de Fora 
   
6.022.928,14 

 3.577.069,49  2.537.814,00  1.039.255,49 59,39% 42,14% 

Muriaé 
   
2.669.422,49 

1.299.666,20    898.871,78  400.794,42 48,69% 33,67% 

São João Del 
Rei 

 1.878.945,73 1.145.309,37   739.928,97  405.380,40 60,95% 39,38% 

Santos Dumont 1.526.621,01   653.987,21   427.436,78 226.550,43 42,84% 28,00% 

Manhuaçu  878.417,97   113.322,80    71.551,37  41.771,43 12,90% 8,15% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG. 

 

No caso específico das despesas com água e esgoto e energia elétrica, segundo a 

Tabela 16, as despesas aconteceram de forma semelhante apresentando Manhuaçu e Santos 

Dumont com um gasto inferior, próximo a 4% do total, e os demais Campis gastando entre 

7% a 11%. 
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Tabela 16 - Comparativo de custeios totais com relação a gastos com água e esgoto e energia 
elétrica (2017). 

Campus 
Valor Gasto 

 (R$) 
Valor Total  

(R$) 
Percentual 

São João Del Rei 185.000,00 1.878.945,73 9,85 
Santos Dumont 75.945,50 1.526.621,01 4,97 

Manhuaçu 35.437,66 878.417,97 4,03 
Rio Pomba 540.000,00 7.750.127,26 6,97 
Barbacena 858.682,80 9.278.503,68 9,25 

Juiz de Fora 463.000,00 6.022.928,14 7,69 
Muriaé 306.428,68 2.669.422,49 11,48 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG. 

 

Com o objetivo de comparar os resultados do IF Sudeste MG com Instituições 

congêneres do Estado de Minas Gerais foi feito um levantamento de dados na plataforma Nilo 

Peçanha, que consiste num ambiente virtual de coleta, validação e disseminação de 

estatísticas da Rede Federal de Educação profissional, científica e tecnológica. Segundo o site 

oficial, o objetivo é reunir dados relativos ao corpo docente, discente, técnico administrativo e 

de gastos financeiros das unidades da Rede Federal, para fins de cálculo dos indicadores de 

gestão monitorados pela SETEC.  

Um dos critérios mencionados no Decreto nº 7.313/10, Art. 4º § 2o, Inciso VI é a 

produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico, 

reconhecida nacional e internacionalmente. Este não é contemplado na metodologia da Matriz 

CONIF, no entanto ao analisar este indicador da Rede Federal na plataforma Nilo Peçanha das 

Instituições de Minas Gerais, percebe-se um número modesto da proteção da propriedade 

intelectual, tendo como resultado apenas 84 invenções recebidas no NIT, apenas 3 (três) 

contratos de transferência de tecnologia, nenhum recurso obtido com os contratos, e com 

rendimentos com transferência de tecnologia de R$ 6.904,31 no ano de 2017.  

Com relação aos números apresentados da propriedade intelectual, o IF Sudeste MG 

é responsável por 12 das 84 invenções recebidas, nenhum contrato de transferência sendo os 3 

registrados pelo IFMG e nenhum rendimento por transferência de tecnologia, sendo o valor de 

R$ 6.904,31 de responsabilidade do IF Sul de Minas conforme Tabela 17. 
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Tabela 17 - Comparativo de desempenho das ações de pesquisa e inovação (2017). 

Instituição 

Quantidade de 
invenções 

recebidas no 
NIT 

Contratos de 
Transferência de 

tecnologia 

Recursos obtidos com 
contratos cadastrados 

Rendimentos 
percebidos no ano 

com transferência de 
tecnologia 

Total 84 3  R$                           -   R$                6.904,31  

IFMG 8 3  R$                           -   R$                           -    

IFNMG 0 0  R$                           -   R$                           -    

IFSUDESTEMG 12 0  R$                           -   R$                           -    

IFSUL DE MG 27 0  R$                           -   R$                6.904,31  

CEFET-MG 34 0  R$                           -   R$                           -    

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de plataforma Nilo Peçanha. 

 

Os valores destinados pela Matriz CONIF na LOA 2017 na ação 20RL para fomentar 

ações de pesquisa e inovação no IF Sudeste MG foram no montante de R$ 842.394,51, caso o 

número de registros ou de publicações fossem resultados a serem considerados para o repasse 

do recurso, acredita-se que estes índices podem ser melhorados. Cabe destacar que uma 

parcela considerável dos recursos destinados às ações de pesquisa, inovação e extensão não 

foram executados no ano de 2017, vide Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores Estimados X Valores Executados destinados a Pesquisa, Inovação e 
Extensão. 

PESQUISA INOVAÇÃO EXTENSÃO 

Previsto Executado % Previsto Executado % Previsto Executado % 
280.798,17 46.069,00 16,41 280.798,17 

 
0,00 280.798,17 41.886,63 14,92 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG e LOA 2017. 

      

Outros indicadores são explanados na plataforma Nilo Peçanha, porém, a escolha 

destes analisados acima se dá em função do objeto da pesquisa estar relacionado ao gasto, e o 

índice referente à propriedade intelectual por ser um dos critérios mencionados no Decreto nº 

7.313/2010. 

Os problemas relatados neste item justificam uma intervenção no sentido de estudar 

a eficiência do método de alocação interna feito pela Matriz CONIF e verificar se há 

condições para a proposta de um novo método que contribua para a diminuição dos problemas 

relatados.   

Além disto, é observado que não há uma padronização de algumas ações como a 

capacitação de servidores e a assistência estudantil na instituição. Verificou-se que o 

problema relacionado à alocação de recursos no IF Sudeste MG utilizando a matriz Conif 

como método de distribuição do orçamento, por não haver avaliação dos resultados gerados 
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com a execução e por causar distorções entre os campi não levando em consideração critérios 

técnicos de desempenho. 

Soma-se a isto, as informações auferidas, conforme o questionário aplicado aos 

tomadores de decisão (pró-reitores), onde dos cinco Pró-reitores questionados, quatro 

concordaram que a Matriz CONIF não é o método mais adequado para se distribuir o 

orçamento internamente. De forma geral, foi justificado que é uma metodologia predatória e 

que não atende as especificidades de cada Instituição e características relativas às ações 

finalísticas não são levadas em consideração. 

Todos os tomadores de decisão ao serem questionados se a Matriz CONIF prioriza 

aqueles que produzem os melhores resultados responderam acreditar que esta não é uma 

prioridade do método e, quatros deles, não acreditam ser este o melhor método para distribuir 

o orçamento internamente no IF Sudeste MG e entendem que o desenvolvimento de uma 

metodologia baseada em indicadores de desempenho seja mais justa. Foi justificado que a 

Matriz não leva em conta os índices de eficiência ou os resultados e que a mesma ainda pode 

levar as Instituições ou campus a abrir cursos apenas para garantir mais orçamento. 

Como plano de ação para solucionar o problema relatado a proposta é um estudo 

aprofundado da metodologia da Matriz CONIF para identificação de possíveis pontos fracos, 

bem como uma comparação com outros métodos já desenvolvidos para a proposta de um 

novo método que contemple os pontos fortes e que possa melhorar os pontos fracos, focando 

principalmente, nos resultados e no desempenho de cada campus. 

Para que seja possível a seleção dos indicadores para construção das equações que 

servirão de base para a proposta do método de alocação de recursos orçamentários, após a 

análise das propostas estudadas no referencial teórico, fez-se necessário compará-las 

conforme fica demonstrado no item 5.1.1 que segue. 

 

5.2 Estudo comparativo dos Métodos propostos nas seguintes Instituições: UFJF, UFJF-
Campus Governador Valadares, IFTO e IFPE. 

 
Depreendem-se da análise dos dados obtidos junto às IFEs através dos modelos 

propostos (detalhados no referencial teórico) por Mendonça (2016), Carvalho (2017), Gori 

(2016) e Mello (2009) que as Instituições pesquisadas adotam critérios técnicos para a 

distribuição interna de seus recursos orçamentários. 

Percebe-se que o modelo proposto por Mendonça (2016) para UFJF constata que não 

há qualquer critério para a distribuição, e por esse motivo, apresenta uma proposta que 

considera critérios relacionados ao cálculo do aluno equivalente e a carga horária por 
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considerar que deve propor um modelo mais simples com um critério que consta em todas as 

propostas analisadas por ela e por serem os principais critérios utilizados pela Matriz 

ANDIFES para compor o orçamento das Universidades, critério este que permite que a 

distribuição ocorra de forma mais equânime, mas que não prioriza o desempenho de cada 

Unidade. Desta forma a própria autora propõe que o modelo seja revisto e aprimorado após 

sua implantação. 

Já o modelo proposto por Carvalho (2017) para a UFJF- Campus Governador 

Valadares utiliza o modelo de Mendonça (2016) para a comparação com outros modelos e 

acrescenta além do critério do aluno equivalente, o número de docentes efetivos, a 

qualificação do corpo docente efetivo e a capacidade total dos discentes. O autor esclarece 

que embora considere o critério relacionado à área construída importante, não foi possível 

utiliza-lo já que o Campus GV não possui sede própria tendo um gasto elevado com contrato 

de aluguel de imóvel. 

Os modelos desenvolvidos para o IFTO e IFPE por Gori (2016) e Melo (2009) 

respectivamente, utilizam indicadores do TCU selecionados por especialistas gestores das 

Instituições pesquisadas. 

 No caso do IFTO, Gori (2016) desenvolve o modelo de distribuição entre os Campi 

utilizando os indicadores RCM – relação de concluintes por matrícula atendida, EAC – 

eficiência acadêmica dos concluintes, RAD – relação de alunos por docente em tempo 

integral, GCA – gasto corrente por aluno, GCI - gastos com investimento, TCD – titulação do 

corpo docente, MRF – matrícula classificada de acordo com a renda familiar per capita. Além 

destes, o autor ao analisar a proposta identificou uma divergência que deveria ser corrigida 

levando em consideração o porte de cada campus. Para corrigi-la incluiu-se, também, o 

número de discentes matriculados em cada Unidade. 

O modelo do IFPE desenvolvido por Melo (2009), da mesma forma que ocorre com 

o modelo do IFTO, seleciona indicadores propostos por especialistas. Neste caso, os 

indicadores selecionados foram o número de alunos, infraestrutura, tipos de cursos (gasto com 

a manutenção), número de cursos oferecidos, projetos apresentados e número de alunos por 

regime (assistência estudantil), sendo que o autor atribuiu peso a cada um dos indicadores 

variando entre 1 para o de maior peso para 5 o de menor peso. 

A Matriz CONIF, modelo utilizado pelo IF Sudeste MG, considera para seu cálculo o 

número de alunos, dias de curso, carga horária, peso de cursos e bonificação. O Quadro 5 

demonstra de forma resumida os critérios utilizados em cada modelo. 
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Quadro 5 - Comparativo de critérios e variáveis utilizados nos modelos de distribuição 
orçamentária analisados. 

Critérios/Variáveis UFJF Campus-GV IFTO IFPE IF Sudeste MG/Matriz 
CONIF 

Aluno equivalente X X    

Carga horária X X   X 

Nº de docentes      

Qualificação de docentes  X X   

Capacidade total de discentes  X    

RCM   X   

RAD   X   

GCA   X   

GCI   X   

MRF   X X  

Projetos aprovados    X  

Nº de cursos ofertados    X  

Infraestrutura    X  

Tipos de cursos    X X 

Nº de alunos   X X X 

Bonificações     X 

Dias de curso     X 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Legenda: RCM – Relação de concluintes por matrícula atendida; RAD – Relação de Alunos por Docentes em 

Tempo Integral; GCA – Gasto Corrente por Aluno; GCI - Gasto com investimento; MRF – Matriculados 

Classificados de acordo com a Renda familiar per capita. 

 

Importante ressaltar, que os modelos explanados têm relevância para as Instituições 

onde foram propostos, principalmente por selecionarem indicadores que privilegiam os 

departamentos ou campus com melhor desempenho, utilizando critérios técnicos para 

distribuir o orçamento e corrigindo possíveis distorções identificadas de acordo com a 

particularidade de cada Instituição pesquisada.  
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6. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
 
 

Neste Capítulo, é desenvolvida a proposta de solução selecionando os indicadores de 

desempenho que foram utilizados, construindo, com base na seleção, as equações que 

serviram de base para construção do método de distribuição do orçamento. 

Ao longo desta pesquisa foi possível: 1- Verificar como o orçamento anual é 

distribuído entre os IFs (Matriz CONIF); 2- Os pontos fortes e fracos desta metodologia; 3- 

Comparar os modelos já propostos em outras Instituições congêneres, com o intuito de 

identificar critérios/indicadores que possam servir de uso ao modelo a ser proposto. 

Isto posto, a mesma teve como objetivo geral a proposição de um novo método de 

alocação de recursos orçamentários baseado nos indicadores de desempenho, no IF Sudeste 

MG, comparando-o com o método utilizado atualmente. Ou seja, um método que permita 

focar no resultado, além de medir a eficiência dos gastos na gestão dos campi. Desta forma 

permitirá a padronização de algumas ações conjuntas, ocasionando no aperfeiçoamento do 

gasto público. Assim, como proposta de solução do problema diagnosticado, este Capítulo 

está dividido em quatro etapas.  

Etapa 1: Selecionar os indicadores de desempenho (IQS - ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO 

DE SERVIDORES; IBC – ÍNDICE DE BOLSA CONCEDIDA; TE - TAXA DE EVASÃO; EAC - 

EFICIÊNCIA ACADÊMICA; GCA - GASTO CORRENTE POR ALUNO – 20RL), levando-se em 

consideração o quadro comparativo, Quadro 5; As metas físicas (produtos) de cada ação 

orçamentária de acordo com o MTO explicitadas no capítulo que trata dos métodos e técnicas 

utilizados; além dos indicadores medidos de acordo com a plataforma Nilo Peçanha, a partir 

daqueles elencados pelo TCU.   

Para resumo desta etapa, foi construído o Quadro 6, onde é descrita a seleção dos 

indicadores e as justificativas que embasam as escolhas. Os indicadores selecionados foram 

retirados do Quadro 5 e escolhidos com base no resultado esperado para cada ação 

orçamentária. 
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Quadro 6 - Relação de Indicadores Selecionados. 

Ação 
Produto da Ação – Metas 

Físicas 
Indicador Selecionado Descrição do Indicador 

20RL – Ação de 
Funcionamento 

Aluno Matriculado TE - Taxa de Evasão 

Impacta no produto da 
ação, uma vez que mede 
o percentual de alunos 
evadidos em relação ao 

total de matrículas 
atendidas. 

20RL – Ação de 
Funcionamento 

Aluno Matriculado 
EAC - Eficiência 

Acadêmica 

Mede o resultado da 
ação, uma vez que 

calcula a capacidade de 
alcançar êxito entre os 
alunos que finalizam o 
curso dentro do período 

(ciclo de matrícula). 

20RL – Ação de 
Funcionamento 

Aluno Matriculado 
GCA - Gasto Corrente 

por aluno – 20RL 

Indicador selecionado 
para medir o custo médio 
do aluno para instituição 

e assim medir a eficiência 
da ação. 

4572 – Ação de 
Capacitação 

Servidores Capacitados 
IQS - Índice de 
Qualificação de 

Servidores 

Mensura a quantidade de 
servidores capacitados 

em relação ao total, 
atribuindo pesos a cada 

titulação. 

2994 – Ação de 
Assistência Estudantil 

Nº de bolsas concedidas 
IBC – Índice de bolsas 

concedidas 

Mede o quantitativo de 
bolsas concedidas em 
relação ao orçamento 

gasto. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Feita a seleção visando a melhor utilização dos indicadores para os fins já descritos. 

Neste sentido, faz-se necessário elaborar as equações e levantar os dados que possibilitam a 

aplicação das mesmas conforme Etapa 2 e 3. 

Etapa 2: Desenvolver as equações que possibilitem o cálculo da fração orçamentária 

que compete a cada um dos campi baseado nos indicadores estabelecidos na Etapa 1;  

Com as equações já formuladas na Etapa 3 é possível aplicar os cálculos para 

obtenção da fração orçamentária. 

Etapa 3: Levantar os dados necessários para aplicação das Equações; 

 E, por fim, a Etapa 4: Aplicar as equações e consolidar o novo método, e comparar o 

novo modelo de distribuição com o modelo atual (Matriz CONIF), conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Esquematização para elaboração do Método. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

6.1 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 
 

Conforme esclarece Nora (2014), a utilização de indicadores de desempenho no setor 

público, tem a finalidade de contribuir para um melhor gerenciamento dos recursos 

disponíveis e facilitar a prestação de contas para a sociedade. Eles são apresentados por meio 

de métricas estatísticas como, por exemplo, porcentagem, média, índice, número bruto que 

sejam especificados de tal forma que possam gerar informações úteis e confiáveis que 

atendam as expectativas da sua finalidade, público de interesse de modo a assegurar a 

relevância do indicador. Portanto esta escolha deve ser direcionada ao resultado que se espera 

mensurar com sua utilização. Como já informado, este trabalho utilizará 5 indicadores como 

forma de ajuste ao orçamento disposto no IF Sudeste. Assim, tem-se: 

Indicador 1: Ação 4572 - Capacitação dos servidores (Qualificação do corpo técnico 

e docente por campus). Por se tratar de uma ação cujo produto seja a capacitação do maior 

número de servidores possíveis, tem-se que o ideal seja a alocação orçamentária no menor 

índice de qualificação (IQS), ou seja, alocar recursos onde o nível de titulação esteja mais 
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baixo. Além disto, visando uma padronização e a promoção de cursos de aperfeiçoamento 

profissional, sugere-se a retenção de um percentual, por exemplo, 20% do total, na Reitoria.  

Para que assim se promova uma capacitação conjunta dos servidores do Instituto em 

cursos em áreas estratégicas para a organização. A título de exemplificação, no ano de 2017, 

foi devolvido para o MEC o total de R$ 388.785,28, ou, aproximadamente 20% do orçamento 

total destinado para capacitação na Instituição. 

Com o objetivo de mensurar o índice de qualificação dos servidores de cada campus, 

foi desenvolvida a Equação 5 atribuindo-se pesos as titulações apresentadas, pois quanto 

maior o grau de titulação, melhor o desenvolvimento do corpo docente e técnico. Para a 

efetivação deste indicador, tem-se a Equação 7, onde: 

IQS = (ΣSET x PQ / TS)                                                                                                         (7) 
 

Em que: 

IQS: Índice de qualificação dos servidores 

ΣSET: Número de Servidores Efetivos por Titulação  

PQ: peso da qualificação  

TS: total de servidores  

Peso da qualificação: 

Graduação: 1                                         

Especialização: 2 

Mestrado: 3 

Doutorado: 4 

 

Utilizando os dados da Matriz orçamentária do ano de 2017, ano base, a distribuição 

dos recursos para esta ação ocorreu da seguinte forma, segundo apresentado na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Distribuição Orçamentária Ação 4572. 
Campus Total (R$) 

Rio pomba 150.000,00 

Barbacena 125.000,00 

Juiz de Fora 400.000,00 

Muriaé 170.000,00 

São João Del Rei 30.000,00 

Santos Dumont 17.120,00 

Manhuaçu 18.000,00 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG. 

 

Para a aplicação da Equação 7, fez-se necessário levantar o quantitativo de servidores  

por campus, assim como a titulação de cada um, de acordo com a Tabela 20.             

 

Tabela 20 - Levantamento de dados de servidores por titulação. 

Campus 
Nº de 

Servidores 

Médio/ 
Técnico ou 

Fundamental 
Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Rio 
pomba 

317 13 15 124 93 71 

Barbacena 274 13 20 113 76 51 
Juiz de 
Fora 

253 14 19 54 104 62 

Muriaé 124 2 16 48 58 10 
São João 
Del Rei 

96 6 7 30 41 12 

Santos 
Dumont 

90 8 14 28 31 8 

Manhuaçu 20 4 4 2 4 6 
Fonte: plataforma Nilo Peçanha (2018) 

 

Após o levantamento dos dados necessários, aplica-se a Equação 6, utilizando o 

quantitativo estabelecido na Tabela 20, e obtêm-se os novos valores a serem executados, 

estando distribuídos conforme Tabela 21. 
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Tabela 21 - Distribuição Orçamentária Novo Método – 4572. 

Campus 
Nº de 

Servidores 
IQS Percentual 

Valor Proporcional – Novo Método 
(R$) 

Rio pomba 
 

317 
 

2,6 
15% 

 
136.518,00 

Barbacena 
274 

 
2,5 

14,5% 
 

131.967,40 

Juiz de Fora 
253 

 
2,7 

15,65% 
 

142.433,78 
 

Muriaé 
124 

 
2,6 

15% 
 

136.518,00 

São João Del 
Rei 

96 2,5 
 

14,5% 
 

131.967,40 

Santos Dumont 90 2,15 12,46% 113.400,95 

Manhuaçu 
 

20 
 

2,2 12,75% 
116.040,30 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG e Plataforma Nilo Peçanha 

Percebe-se, ao aplicar o novo método, que o campus que obteve um ganho mais 

significativo foi Manhuaçu, seguido dos campi Santos Dumont e São João Del Rei. Já o 

campus que apresentou a perda mais significativa foi o Campus Juiz de Fora, tendo diminuído 

aproximadamente R$ 257.000,00, o que equivale a 35,5% do total. O campus Barbacena, 

Muriaé e Rio Pomba não apresentaram modificações expressivas. Acredita-se que isto se deva 

em função dos IQS estarem similares entre as unidades, apesar do número de servidores terem 

uma maior disparidade se comparada de forma isolada. Com relação à titulação, verifica-se 

uma equiparação, o que sugere um percentual aproximado, conforme Figura 6. 
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Figura 6 - Distribuição Orçamentária Ação 4572 Matriz CONIF X Distribuição Orçamentária Ação 4572 Novo Método.       

    Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Através dos Gráficos, Figura 6, fica claro que o orçamento distribuído pelo novo 

método fica mais equilibrado se comparado ao atual (Matriz CONIF), pois ao fazer um 

comparativo entre os valores distribuídos entre os campi de porte maior (Rio Pomba, 

Barbacena Juiz de Fora e Muriaé) e os menores (São João Del Rei, Santos Dumont e 

Manhuaçu) podem-se perceber valores mais aproximados. 

Ao comparar os valores executados (empenhados) com o novo método e a Matriz 

CONIF percebe-se que em alguns campi o valor proposto no novo método se aproxima mais 

aos valores empenhados que a Matriz Conif, como é o caso do Campus Rio Pomba, Juiz de 

Fora e São João Del Rei, conforme demonstra a Figura 7. Porém, somente após a 

descentralização dos valores baseados no novo Método e o seu monitoramento será possível 

afirmar se esta diferença será reduzida. 

 

Figura 7 - Comparativo Novo Método x Valores Executados x Matriz CONIF – Ação 4572 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Indicador 2:  Ação 2994 – Assistência Estudantil (IBC – índice de bolsa concedida) 

Esta ação tem como “produto”, nas metas físicas exigidas no acompanhamento orçamentário, 

o número de alunos contemplados e o número de bolsas concedidas, sendo importante 

salientar que, neste caso, por se tratar de um benefício assistencial, quanto maior for o número 

de alunos contemplados, melhor será o desempenho. Para esta ação, não foi possível 

selecionar um dos indicadores abordados pela plataforma Nilo Peçanha, já que a mesma não 

possui um indicador que se adeque ao produto descrito pelas metas físicas da ação. Porém, 
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considerando os métodos analisados (item 5.3), entendeu-se que o indicador que calcule o 

índice de bolsas concedidas possa ser utilizado para melhor aplicação do recurso. 

Neste caso, além da utilização da equação proposta, sugere-se como melhoria na 

aplicação dos recursos, que a Pró-Reitoria de Extensão, setor responsável pelo fomento de 

ações da assistência estudantil, faça um estudo e crie uma resolução ditando regras e valores 

para concessão de bolsas e benefícios assistenciais, a fim de padronizar estas ações no âmbito 

institucional. 

Vale ressaltar, que no ano de 2017, ano escolhido como base deste trabalho, foi 

devolvido o valor de R$ 784.377,49 que corresponde a aproximadamente 10% do montante 

total da ação que é de R$ 8.012.502,00, segundo apresenta a Tabela 22. Caso este percentual 

ficasse alocado na Reitoria, esta ação facilitaria a utilização do recurso em ações conjuntas 

para todos os campi. Segue a distribuição do orçamento de acordo com a Matriz CONIF na 

Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Distribuição Orçamentária Ação 2994. 

Campus Valor empenhado  
(R$) 

Rio pomba 1.526.818,96 

Barbacena 1.563.504,46 

Juiz de Fora 2.517.099,23 

Muriaé 672.950,54 

São João Del Rei 355.530,87 

Santos Dumont 466.720,45 

Manhuaçu 13.000,00 

Fonte: elaborado pelo autor, dados extraídos do Tesouro Gerencial. 

 

Para a aplicação do modelo proposto, foi elaborada a Equação 8, baseada no número 

de bolsas concedidas, atribuindo-se pesos a cada uma delas conforme consta o grau de 

prioridades no relatório de gestão 2017, a fim de calcular a distribuição do orçamento.  

ICB = Σ(NB x PB / MAT)                                                                                                        (8) 

Em que: 

ICB: Índice de concessão de bolsa; 

NB: número de bolsas; 

PB: peso do tipo de bolsa;  

MAT: matrícula atendida; 
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Peso do tipo de bolsa: 

Material didático: 0,05; 

Uniforme: 0,05;  

Transporte: 0,15;                                   

Moradia: 0,3; 

Alimentação: 0,2; 

Manutenção: 0,25. 

Assim, para que seja possível a aplicação da Equação 8, foi construída a Tabela 23 

com os dados coletados relacionados ao número e ao tipo de bolsas concedidas. 

 

Tabela 23 - Dados de tipos de bolsas concedidas por Campi Assistência Estudantil. 

Campus 
Matrículas 
atendidas 

Alimentação Manutenção Moradia Transporte 
Mat. 

Didático 
Unifor

me 
Rio 

pomba 
1.643 180 461 61 103 150 109 

Barbacena 3.517 457 362 148 205 0 0 
Juiz de 
Fora 

3.461 596 332 429 66 370 0 

Muriaé 289 74 163 17 83 0 0 
São João 
Del Rei 

704 0 187 10 0 209 0 

Santos 
Dumont 

523 0 224 0 81 0 0 

Manhuaçu 50 0 13 0 0 0 0 

Fonte: autor a partir da plataforma Nilo Peçanha e Relatório de Gestão 2017. 

 

Aplicando o novo método, de acordo com os dados coletados no Relatório de Gestão 

2017 e plataforma Nilo Peçanha, a Tabela 24 é construída, e obtêm-se as seguintes 

configurações. 

 

Tabela 24 - Distribuição Orçamentária Novo Método 2994 – Assistência Estudantil. 

Campus 
Matrículas 
atendidas 

ICB Percentual 
Valor proporcional – 

novo método  
(R$) 

Valor Matriz CONIF  
(R$)  

Rio pomba 1643 198 0  1.382.274,65  1.526.818,96 
Barbacena 3517 258 0  1.794.966,90  1.563.504,46 

Juiz de Fora 3461 359 0,35  2.508.973,40  2.517.099,23 

Muriaé 289 73 0,07  510.453,53 672.950,54 

São João Del Rei 704 60,2 0,059  420.373,50 355.530,87 

Santos Dumont 523 68 0  475.887,93 466.720,45 

Manhuaçu 40 3 0  22.694,60 13.000,00 

Fonte: elaborada pelo autor (2019) 
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Ao comparar os valores empenhados (executados) com o Novo Método e a Matriz 

Conif, percebe-se que os valores adotados no Novo Método se aproximam dos valores 

empenhados em quase todos os campi com exceção de Muriaé e São João Del Rei conforme é 

possível constatar na Figura 8. Porém, ressalta-se que para fins de comprovação/validação se 

os valores executados estarão similares aos descentralizados a partir dessa métrica é 

necessário a aplicação e monitoramento do Novo Método. 

 

Figura 8 - Comparativo Valores Executados x Novo Método x Matriz CONIF - Ação 2994 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Desta maneira, pode-se concluir que o método atual não diverge em grandes valores 

daquele proposto, estando o recurso da assistência estudantil bem distribuído, porém o novo 

método permite que o campus que tenha um gasto mais eficiente possa ser beneficiado com o 

ganho de valores para aprimorar sua política de concessão de bolsas, como demonstra a 

Figura 7. 

O campus que apresentou a maior perda foi Rio Pomba, tendo uma diferença de R$ 

144.544,31, ou seja, aproximadamente 10% do montante total. Em contrapartida, o Campus 

de Barbacena obteve um acréscimo de R$ 31.462,44, aproximadamente 15% do total. Juiz de 

Fora, Muriaé, São João Del Rei e Santos Dumont apresentaram uma diferença menos 

expressiva, porém Manhuaçu teve um ganho de quase 90%, praticamente dobrando seu 

orçamento. 
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Figura 9 - Distribuição Orçamentária Ação 2994 Matriz CONIF X Distribuição Orçamentária Ação 2994 Novo Método. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Para a utilização dos indicadores propostos para ação 20RL e para nova distribuição 

orçamentária, é necessário ressaltar que foram utilizadas como parâmetro as matrículas 

atendidas que consistem em todas as matrículas que estiveram em Curso por pelo menos um 

dia no período analisado de acordo com o Manual para cálculo de indicadores de gestão da 

Rede Federal de EPCT. Esta ação é a de maior alocação de recursos, por se tratar dos 

dispêndios relacionados ao funcionamento das IFs. O produto desta ação é medido no 

acompanhamento orçamentário pelo número de alunos matriculados no exercício, por isto, 

para melhorar seu desempenho, não basta aplicar apenas um indicador, mas selecionar 

aqueles mais relevantes para que este resultado seja satisfatório.  

Para obter melhor resultado no desempenho, as IFs devem reduzir sua taxa de 

evasão, melhorando o seu gasto corrente por aluno e aumentando sua eficiência acadêmica, 

que consiste em medir os alunos que finalizam seus cursos dentro do ciclo. Pelo motivo 

exposto, estes foram os indicadores selecionados. 

Indicador 3: Ação 20RL – Taxa de Evasão (TE) - Este indicador é de suma 

importância para melhorar o desempenho das IFs, visto que se trata de um problema a ser 

combatido. O aluno evadido acaba por causar um desperdício do recurso investido desde seu 

ingresso sem que sua matrícula seja concluída. A Tabela 25 demonstra a taxa de evasão do IF 

Sudeste MG por campi. 

 

Tabela 25 - Dados relacionados à taxa de evasão. 
Campus Taxa de evasão 

Rio pomba 28,5% 

Barbacena 2,7% 

Juiz de Fora 16,2% 

Muriaé 23,2% 

São João Del Rei 16,9% 

Santos Dumont 22,0% 

Manhuaçu 36,8% 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha 

 

A taxa de evasão é medida pelo percentual de evasão da Instituição e é calculada pela 

Equação 9. 

TE = MATRICULAS FINALIZADAS EVADIDAS X 100                                                   (9) 
                                 MATRÍCULAS ATENDIDAS 
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Indicador 4: Ação 20RL – Eficiência acadêmica (EAC). A eficiência acadêmica, 

assim como a taxa de evasão, influencia diretamente no resultado da ação 20RL. Por se tratar 

de um indicador que mede a capacidade de alcançar êxito entre alunos que finalizam o curso 

dentro do ciclo de matrícula. No caso do IF Sudeste MG, este índice está disposto na Tabela 

26. 

 

Tabela 26 - Dados relacionados à Eficiência Acadêmica. 

Campus 
 

Eficiência acadêmica 
 

Rio pomba 
41,2% 

 

Barbacena 
43,1% 

 

Juiz de Fora 
46,4% 

 

Muriaé 
46,5% 

 

São João Del Rei 
57,4% 

 

Santos Dumont 
39,6% 

 

Manhuaçu 
0,0% 

 
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (2019). 

 

A eficiência acadêmica é medida pelo percentual de alunos que finalizam o curso 

dentro do período (ciclo de matrícula), sendo representada por meio da Equação (10): 

 

EAC = CONCLUINTES X 100                                                                                            (10) 
             FINALIZADOS  

 

Indicador 5: Ação 20RL – Gasto corrente por aluno (CGA). Já o gasto corrente por 

aluno mede o valor médio gasto por cada campus dos recursos de funcionamento por aluno. 

Este índice é importante por demonstrar a eficiência comparada entre eles, de acordo com a 

Tabela 27. 
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Tabela 27 - Dados relacionados ao Gasto Corrente por aluno – 20RL. 

Campus Matrículas atendidas 
Gastos totais 20RL 

(R$) 
GCA 
 (R$) 

Rio pomba 1.643 6.445.986,25 3.923,30 

Barbacena 3.517 7.857.131,58 2.234,04 

Juiz de Fora 3.461 6.408.898,72 1.851,75 

Muriaé 289 2.233.804,10 7.729,43 

São João Del Rei 704 1.589.973,40 2.258,48 

Santos Dumont 523 1.402.853,40 2.682,32 

Manhuaçu 50 800.689,71 16.013,79 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O cálculo dos valores mencionados acima é obtido conforme a Equação 10. 

 

GCA = MATRÍCULAS ATENDIDAS                                                                                 (10) 
                  GASTOS TOTAIS 20RL 

 
Esta Equação 10 foi adaptada do manual de indicadores da Rede Federal para 

contemplar apenas a ação 20RL, objeto deste estudo. No referido manual, o cálculo é obtido 

pelo gasto total da Instituição, deduzindo, pessoal inativo e pensionista, precatórios, gastos 

com investimento e ação 20RW – Apoio a formação profissional tecnológica. Como os 

demais gastos contemplados no cálculo não são objeto deste estudo adaptou-se o indicador 

para a ação 20RL apenas. 

A Equação 11 elaborada com o intuito de calcular a fração do orçamento de cada 

campus foi efetuada considerando que quanto maior os índices da taxa de evasão e do gasto 

corrente, pior é o desempenho e, quanto maior as matrículas atendidas e a eficiência, melhor é 

o seu desempenho. 

IQG = %MAT x 1/%GCA x 1/%TE x %EPC                                                                      (11) 
Em que: 
IQG: Índice de qualidade do gasto 
MAT: Matrícula atendida  
GCA: Gasto corrente por aluno 
TE: Taxa de evasão 
EAC: eficiência acadêmica 

 
 
Ao aplicar este cálculo de acordo com a Equação 11, obtém-se o resultado conforme 

Tabela 28.  
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Tabela 28 - Distribuição orçamentária Novo Método – 20RL. 

Campus 
Total 20RL 

(R$) 
Matrículas 
atendidas 

Índice de 
qualidade do 

gasto 
Fração 

Distribuição novo 
método 
 (R$) 

Distribuição 
Matriz CONIF 

(R$) 

Rio 
pomba 

26.739.337,16 

1.643 12,29 24,4% 6.519.050,40 6.445.986,25 

Barbacena 3.517 12,73 25,3% 6.751.682,63 7.857.131,58 

Juiz de 
Fora 

3.461 8,33 16,6% 4.425.360,30 6.408.898,72 

Muriaé 289 4,97 9,9% 2.633.824,71 2.233.804,10 

São João 
Del Rei 

704 7,02 13,9% 3.722.115,73 1.589.973,40 

Santos 
Dumont 

523 4,94 9,8% 2.620.455,04 1.402.853,40 

Manhuaçu 50 0,13 0,3%  66.848,34 800.689,71 

Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG e Plataforma Nilo Peçanha 

 

Comparando os dois métodos, Figura 8, é possível perceber que os campi Rio Pomba 

e Muriaé obtiveram um ganho inexpressivo com a nova distribuição. Já o Campus de São 

João Del Rei e o Campus de Santos Dumont recebem acréscimos consideráveis, sendo que 

São João Del Rei teve um aumento de mais de 100%, passando do montante de R$ 

1.589.973,40 para R$ 3.722.115,73 e Santos Dumont um ganho de R$ 1.217.601,64. Por 

outro lado, o Campus de Barbacena e Juiz de Fora obtiveram perdas, sendo R$ 1.105.448,65 

(14%) e R$ 1.983.538,42 (31%) respectivamente. Já o campus de Manhuaçu, em função do 

seu baixo desempenho nos indicadores analisados, foi aquele que obteve a maior perda.  

Desta forma sugere-se uma intervenção para melhoria dos índices e, 

consequentemente, um ganho orçamentário. Enquanto isto, por se tratar do único campus que 

se enquadra na expansão na Matriz CONIF (menos de 5 anos), o ideal é fixar um piso mínimo 

como ocorre para garantir o funcionamento.  
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Figura 10 - Distribuição Orçamentária Ação 20RL Matriz CONIF X Distribuição Orçamentária Ação 20RL Novo Método. 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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Desta forma, a Tabela 29 – Comparativo Novo Método X Matriz CONIF traz, de modo 

comparativo, a distribuição da Matriz CONIF e o novo método de alocação orçamentária 

por ação. 

 

Tabela 29 - Comparativo Novo Método X Matriz CONIF. 

    Ação 20RL Ação 2994 Ação 4572 

Campus 
Distribuição 
novo método 

(R$) 

Distribuição 
Matriz CONIF 

(R$) 

Distribuição 
novo método  

(R$) 

Distribuição Matriz 
CONIF (R$) 

Distribuição 
novo método  

(R$) 

Distribuição 
Matriz CONIF 

(R$) 

Rio pomba 6.519.050,40 6.445.986,25 1.382.274,65 1.526.818,96 121.500,00 150.000,00 

Barbacena 6.751.682,63 7.857.13 1,58 1.794.966,90 1.563.504,46 117.450,00 125.000,00 

Juiz de 
Fora 

4.425.360,30 6.408.898,72 2.508.973,40 2.517.099,23 126.765,00 400.000,00 

Muriaé 2.633.824,71 2.233.804,10 510.453,53 672.950,54 121.500,00 170.000,00 

São João 
Del Rei 

3.722.115,73 1.589.973,40 420.373,50 355.530,87 117.450,00 30.000,00 

Santos 
Dumont 

2.620.455,04 1.402.853,40 475.887,93 466.720,45 100.926,00 17.120,00 

Manhuaçu 66.848,34 800.689,71 22.694,60 13.000,00 103.275,00 18.000,00 

Elaborado pelo autor a partir de Relatório Gerencial produzido no TG e Plataforma Nilo Peçanha. 

 

Assim, pode-se concluir, Figura 9, que os campi Rio Pomba e Barbacena obtiveram 

valores similares ao da Matriz apresentando diminuições e aumentos entre as ações que se 

complementam, se equilibrando ao final. Já o campus Juiz de Fora apresenta perda 

significativa nas ações 20RL e 4572 perdendo aproximadamente 2 milhões na primeira e 

reduzindo menos de 50% do valor na segunda. Muriaé apresenta um equilíbrio entre os 

valores executados de acordo com a Matriz e a nova distribuição. São João Del Rei e Santos 

Dumont apresentam ganhos consideráveis em todas as ações, sendo na 20RL um aumento 

superior a 200% no caso do primeiro e 184% no segundo. Já Manhuaçu obteve acréscimos 

consideráveis nas ações de capacitação (4572) e assistência estudantil (2994), porém uma 

redução drástica na ação de funcionamento (20RL). 

 



89 
 
 
 
Figura 11 - Distribuição orçamentária com o novo método x Distribuição Orçamentária total Matriz CONIF.                                                                                         

                                               

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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6.2 ANÁLISE DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Para desenvolver o novo método de alocação orçamentária, foi realizada uma análise 

da atual forma de distribuição (Matriz CONIF) e identificou-se, entre os pontos fracos a falta 

de critérios que levem em conta o desempenho de cada Campus na referida distribuição 

orçamentária. Este método tem como principal fator de influência as matrículas de alunos, 

deixando de contemplar outros indicadores de desempenho essenciais para uma gestão 

eficiente do gasto público, como por exemplo, a evasão acadêmica, ações de pesquisa e 

extensão, relação de professores por alunos, assim como outros critérios elencados no Decreto 

7.313/2010.   

O método proposto visa de certa forma, corrigir possíveis distorções que a Matriz 

Conif promove, já que ele foi desenvolvido levando em consideração indicadores de 

desempenho que visam à melhora dos resultados dos produtos das ações orçamentárias 

contemplados nas metas físicas medidas pelo acompanhamento orçamentário realizado 

anualmente pela SPO/MEC. 

Uma vez que a distribuição orçamentária é feita com base nesses resultados é 

possível realizar ações que propiciem uma melhora no desempenho institucional, por 

exemplo, ajustes nos critérios utilizados para a distribuição orçamentária no que tange a ação 

de capacitação – capacitando mais servidores. Através dele também é possível identificar a 

unidade que não está tendo uma execução satisfatória, e assim, intervir no sentido de melhorar 

seu desempenho, inspirando em possíveis ações de unidades que se destacaram. 

No desenvolvimento deste método, percebeu-se necessária a exclusão da Reitoria e 

dos campi avançados, já que os referidos campi não possuem Unidade Gestora, sendo sua 

execução na Reitoria. Esta por sua vez possui seu orçamento em função do número de campi 

que a Instituição possui, além de ter um papel estratégico na organização, atuando como 

setorial e tendo como objetivo formular diretrizes, ações conjuntas que possibilitem um 

amadurecimento da Organização. 

Outra observação pertinente se faz em relação à ação 20RG – Expansão e 

Reestruturação, mesmo sendo uma das ações que destinam recursos aos Institutos Federais. 

Esta não integra a LOA e recebe recursos extras orçamentários provenientes de Termos de 

execução descentralizados – TEDs para compras e obras específicas, ficando sua distribuição 

e a dos recursos a cargo de deliberações do Colégio de Dirigentes. Por este motivo, esta ação 

foi excluída da análise.  
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Após as análises, identificou-se que o campus Manhuaçu possui os índices mais 

baixos se comparado com as outras unidades e por este motivo tem uma queda significativa 

do seu orçamento, principalmente na ação 20RL, sendo a diferença de R$ 733.841,37. Isto se 

deve, possivelmente, por se tratar de um campus criado recentemente, sendo o único 

enquadrado na Matriz CONIF na categoria expansão, ou seja, com menos de 5 anos de 

funcionamento, recebendo assim, por esta metodologia um piso calculado com base no piso 

do ano anterior corrigido pelo IPCA. 

Já os Campi São João Del Rei e Santos Dumont obtiveram ganhos orçamentários em 

todas as ações, demonstrando um bom desempenho na gestão de seus recursos. Os Campi Rio 

Pomba, Barbacena e Muriaé apresentaram um equilíbrio entre os valores repassados de 

acordo com a Matriz CONIF e o método proposto, demonstrando um equilíbrio entre os 

valores descentralizados e os resultados apresentados. Já o Campus Juiz de Fora apresentou 

perdas principalmente nas ações de capacitação e funcionamento, sendo necessário um ajuste 

para melhoria de seus resultados. Assim, foi possível redistribuir o orçamento aprimorando 

sua gestão e facilitando o entendimento da sua distribuição. 

Um fator importante a ser destacado é que com relação aos indicadores propostos, 

quatro dos cinco pró-reitores consideraram, conforme questionário aplicado (apêndice A), 

estes serem os mais adequados para a construção das equações que serviram de base à 

construção do método novo. 

A solução apresentada traz ganhos a Instituição na medida em que não se contempla 

apenas o aluno matriculado ou as matrículas ponderadas, mas principalmente preza pela 

eficiência e pelo desempenho de cada um, pois melhorando o desempenho de um dos campi 

toda a Instituição ganha, e principalmente em relação ao seu “cliente” que é o aluno, que 

poderá usufruir de um ensino de qualidade. 

Outra vantagem oferecida pelo novo método é a possibilidade de aprimoramento do 

mesmo e da padronização de ações dentro da Organização, sendo possível desenvolver 

indicadores relacionados às ações de pesquisa, inovação e extensão, já contempladas no 

Decreto nº 7.313/2010 e não desenvolvidas em função das limitações da pesquisa. 
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6.3 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA 
 

Com o objetivo de validar a proposta de solução do problema apresentado, além do 

questionário aplicado, foi realizada uma entrevista estruturada com o Pró-reitor de 

Administração para constatação do interesse e viabilidade da aplicação do novo método de 

alocação de recursos orçamentários. A escolha do entrevistado se deu em função de ser a Pró-

reitoria de Administração em conjunto com a Diretoria de Orçamento e Finanças as 

responsáveis por controlar e distribuir o orçamento, além de consolidar a Proposta 

Orçamentária (PLOA) enviada para SETEC. 

Assim, foram produzidas três perguntas que consistem em entender se de fato a 

proposta se apresenta como uma ferramenta que soluciona o problema, ou seja se é mais 

eficaz que a Matriz CONIF, se possui viabilidade para sua implementação e se o momento 

político permite que se concretize a intenção. 

De acordo com as respostas pode-se concluir que o Método proposto é considerado 

pelo entrevistado mais adequado que a Matriz CONIF e que é viável sua implantação desde 

que seja gradual e verificados seus resultados. Porém, não se considera que este seja o melhor 

momento para sua implementação por gerar mais instabilidade, mas como a previsão é aplica-

lo no ano de 2020, no início deste exercício financeiro é possível repensar a necessidade. 
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7. PLANO DE AÇÃO 
 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar um plano de ação com o intuito de 

colocar em prática a proposta apresentada. Segundo Araújo (2006), o plano de ação analisa a 

situação da organização de forma holística, possibilitando a indicação de soluções para as 

circunstâncias apontadas. 

No presente plano de ação optou-se pela utilização do método 5W2H, demonstrado 

no Quadro 7, que conforme Daychoum (2016) é caracterizado pela praticidade e objetividade, 

contribuindo para um melhor planejamento das atividades a serem realizadas à medida que 

detalha as informações mais importantes sobre cada proposição. Sua sigla origina-se das letras 

iniciais dos termos da língua inglesa: what, who, why, where, when, how e how much.  

 

Quadro 7 -  Método 5W2H (Geral). 
MÉTODO 5W2H 

ETAPAS PERGUNTAS 

5W 

What (O quê/quê/qual) Qual a atividade a ser realizada? 

Who (Quem) Quem serão os responsáveis pela sua aplicação? 

Why (Por que) Por que a atividade é necessária? 

Where (Onde) Onde a atividade será realizada? 

When (Quando) Quando a atividade será realizada? 

2H 
How (Como) Como a atividade será realizada? 

How Much (Quanto custa) Quanto custa para realizar a atividade? 
Elaborado pelo autor com base em Daychoum (2016). 

 

Assim, a utilização desta ferramenta busca a construção de um Plano de Ação mais 

organizado e detalhado, de fácil visualização e compreensão, onde nele será possível 

identificar todas as informações necessárias para apoiar uma implementação mais bem-

sucedida das ações propostas (DAYCHOUM, 2016).  

O Capítulo encontra-se subdividido em duas seções. A primeira delas apresenta 

algumas orientações gerais e recomendações prévias para o desenvolvimento do tema na 

instituição em estudo, subsidiando e facilitando a implementação de ações específicas, 

propostas na seção seguinte. Deste modo, a segunda seção reúne um conjunto de proposições 

específicas, que visam auxiliar na propositura de um novo método alocativo de recursos 

orçamentários baseado na eficiência institucional.  
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7.1 ORIENTAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS  
 

Conforme anotado por Ferreira et al. (2016), toda proposta de mudança organizacional 

deve ser precedida por uma etapa inicial de convencimento da alta administração.  Apesar de o 

modelo proposto ter sido validado pela alta gestão (Pró-reitores) através do questionário aplicado 

em anexo deste trabalho, é indispensável que esta proposta seja remetida aos órgãos colegiados 

(Colégio de Dirigentes e Conselho Superior) para formalização da implantação da mesma. Desta 

forma, busca-se a implementação das ações descritas por meio de uma provisão objetiva e 

recursos necessários para tanto.  

A dificuldade encontrada para o desenvolvimento deste método consistiu 

basicamente no aspecto da metodologia utilizada pela Matriz CONIF pela falta de critérios 

técnicos para distribuir o orçamento, haja vista que a mesma não prioriza aquelas unidades 

que possuem um melhor desempenho e uma gestão eficiente. Para a solução deste problema, 

foi sugerida a construção de um método com a seleção de alguns indicadores que reflitam os 

resultados da execução em função das metas físicas (produtos) das ações orçamentárias. A 

escolha das ações se deu em função da importância destas para Instituição e por comporem a 

LOA.  

Para que esta construção fosse possível, foram analisados outros métodos já 

propostos em Instituições congêneres com o objetivo de compará-los para identificar os 

critérios e indicadores utilizados. Além disto, foi feita uma análise do atual modelo (Matriz 

CONIF), identificando seus pontos fortes e fracos. 

Desta maneira, foram selecionados os indicadores, através da plataforma Nilo 

Peçanha, que possuem a finalidade de medir a eficiência de cada Campus na gestão dos 

recursos e formular um modelo capaz de priorizar aquele em destaque conforme mostra o 

Plano de Ação do Quadro 8.  
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Quadro 8 - Plano de ação. 

Etapas Descrição 
What - Qual atividade a será 

realizada? 
Implantação do método de alocação de recursos orçamentários no IF 

Sudeste MG. 

Who - Quem realizará esta atividade? 
Diretoria de Orçamento e Finanças – Reitoria; Diretorias de 
Planejamento e Administração Campis do IF Sudeste MG.  

Why - Porque está atividade é 
necessária? 

Visa contemplar as unidades (campi) mais eficientes e com melhores 
resultados. 

Padronizar a gestão 
Melhoria do gasto público 

Where - Onde a atividade será 
realizada? 

Diretoria de Orçamento e Finanças – Reitoria; Diretorias de 
Planejamento e Administração Campis do IF Sudeste MG. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No orçamento descentralizado do ano de 2021. 

How - Como a atividade será 
realizada? 

Através da emissão de relatórios gerenciais do sistema do Tesouro 
Gerencial e acompanhamento do gasto público  

Aprovação dos colegiados de Instrução Normativa  
Aplicação das métricas propostas. 

How much - Quanto custa para 
realizar esta atividade? 

Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

A proposta deste modelo visa melhorar a execução orçamentária no âmbito do IF 

Sudeste MG, a fim de padronizar sua execução e avaliar o desempenho dos Campi 

separadamente.  

Para isto, foi sugerido um período de 24 meses, pois este é um tempo suficiente para 

que os campi possam se estruturar para a nova distribuição com a ajuda e suporte da Reitoria 

que irá produzir relatórios gerenciais sobre o gasto de cada um separadamente para que seja 

possível fazer uma análise minuciosa sobre os resultados e propor ações que objetivam a sua 

evolução. 

 

7.2 PROPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  
 

Visando facilitar a efetivação e o desenvolvimento das ações propostas neste estudo, 

recomenda-se inicialmente, as ações que constam nos Quadros 9 a 13. 

Após a tramitação e aprovação do novo método, conforme consta no Quadro 8, a 

próxima ação a ser implementada será a apresentação da proposta aos atores envolvidos no 

processo, conforme Quadro 9. 
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Quadro 9 - Apresentação da Proposta do Novo Método. 
Etapas Descrição 

What - Qual atividade a será 
realizada? 

Palestra para os Diretores de Administração e Planejamento dos Campi. 

Who - Quem realizará esta atividade? Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG 

Why - Porque está atividade é 
necessária? 

Para uma maior compreensão das ações que serão realizadas e 
apresentar as modificações necessárias, além de dirimir possíveis 

dúvidas. 
Para que os envolvidos possam dar suas contribuições para um melhor 

funcionamento do método proposto. 
Promover o Método proposto e destacar sua importância e necessidade 

de cooperação. 
Obs.: Por meio desta atividade objetiva-se diminuir a resistência às 
mudanças propostas e ampliar o senso de participação dos servidores 
envolvidos. 

Where - Onde a atividade será 
realizada? 

Auditório da Reitoria. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No primeiro trimestre do ano de 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

As ações destacadas no Quadro 9 objetivam sensibilizar os envolvidos na aplicação 

do método proposto, dirimir possíveis dúvidas e ampliar o senso de pertencimento do 

processo para uma maior colaboração. Já o próximo passo é desenvolver ferramentas que 

auxiliem na nova distribuição proposta, conforme demonstra o Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Desenvolvimento de ferramenta para utilização prática do Método Proposto. 
Etapas Descrição 

What - Qual atividade a será 
realizada? 

Elaboração de Manual para os executores da área orçamentária e 
cartilha a ser publicada no site institucional. 

Who - Quem realizará esta atividade? 
Grupo de trabalho selecionado pelos Diretores de Administração e 

Planejamento. 

Why - Porque está atividade é 
necessária? 

Para uma maior compreensão das mudanças ocorridas. 

Para ações que visem uma melhora nos indicadores propostos. 

Para dar publicidade aos atos. 

Where - Onde a atividade será 
realizada? 

Em cada campi por webconferência. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No inicio do ano de 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

O Quadro 10 tem a intenção de dar publicidade aos atos e facilitar o entendimento e 

a sua implementação. A fim de acompanhar a execução das ações e os resultados gerados na 

distribuição orçamentária é proposto que sejam realizadas reuniões periódicas em que sejam 

apresentados alguns relatórios com resultados. 
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Quadro 11 - Proposta para a Ação 4572. 
Etapas Descrição 

What - Qual atividade a será 
realizada? 

Levantamento do montante destinado na LOA para ação 4572 (Ação de 
Capacitação) 

Who - Quem realizará esta atividade? Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG 

Why - Porque está atividade é 
necessária? 

Dimensionamento da quantia (R$) para aplicação da métrica proposta 
Proposta de retenção de percentual mínimo na Reitoria para fomento de 

cursos 
Identificar o percentual desta ação no orçamento bruto do IF Sudeste 

MG 
Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Diretoria de Orçamento e Finanças – Reitoria do IF Sudeste MG. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No inicio do ano de 2021, quando o orçamento é descentralizado. 

How - Como a atividade será 
realizada? 

Através da emissão de relatórios gerenciais do sistema do Tesouro 
Gerencial 

How much - Quanto custa para 
realizar esta atividade? 

Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Esta ação visa aprofundar os estudos relativos à execução dos créditos orçamentários 

da Ação 4572 – Capacitação objetivando mensurar os valores gastos em cada natureza de 

despesa (tipo de gasto) para propor medidas que possibilitem a otimização do mesmo. Além 

disto, possibilita dimensionar o quantitativo destinado a ela em relação ao montante total de 

acordo com as descrições do Quadro 11. 

 

Quadro 12 - Proposta para a Ação 2994. 
Etapas Descrição 

What - Qual atividade a será realizada 
Levantamento do montante destinado na LOA para ação 2994 

(Assistência estudantil) 
Who - Quem realizará esta atividade Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG 

 Why - Porque está atividade é 
necessária? 

Dimensionamento da quantia (R$) para aplicação da métrica proposta 
Elaboração de Edital único para padronização de valores 

Identificar o percentual desta ação no orçamento bruto do IF Sudeste 
MG 

Where - Onde a atividade será 
realizada? 

Pró-Reitoria de Ensino do IF Sudeste MG. 

 
Diretoria de Ensino. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No inicio do ano de 2021, quando o orçamento é descentralizado. 

How - Como a atividade será 
realizada? 

Emissão de uma resolução padrão a ser aplicada na Instituição toda 

How much - Quanto custa para 
realizar esta atividade? 

Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Assim como no Quadro 11, o Quadro 12 visa quantificar o valor da Ação 2994 – 

Assistência Estudantil em relação ao orçamento total, padronizar os valores de bolsa por 

modalidade em edital unificado. 
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Quadro 13 - Proposta para a Ação 20RL. 
Etapas Descrição 

What - Qual atividade a será 
realizada 

Levantamento do montante destinado na LOA para ação 20 RL 
(Funcionamento) 

Who - Quem realizará esta atividade Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG 
Why - Porque está atividade é 

necessária? 
Distribuição deste recurso aos campi, baseado no método proposto 

(indicadores). 
Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No inicio do ano de 2021, quando o orçamento é descentralizado. 

How - Como a atividade será 
realizada? 

Plataforma Nilo Peçanha 
Através da emissão de relatórios gerenciais do sistema do Tesouro 

Gerencial 
How much - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Como última etapa do plano de ação, após a implementação do novo método, será necessário 

verificar se com a nova proposta a distância entre os valores executados e o valor 

descentralizado diminuiu. Para isto, será necessário o acompanhamento dos resultados após o 

primeiro ano da nova distribuição. Assim propõe-se, comparar, através da emissão de 

relatórios gerencias que contenham o levantamento do montante descentralizado e o valor 

empenhado (executado) e extrair o percentual entre eles conforme demonstra o Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Acompanhamento dos Resultados do Método Proposto 

Etapas Descrição 
What - Qual atividade a será 

realizada 
Comparação entre os valores descentralizados no Novo Método e o valor 

executado (empenhado). 
Who - Quem realizará esta atividade Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG 

Why - Porque está atividade é 
necessária? 

Identificação da eficácia e monitoramento do Método Proposto. 

Where - Onde a atividade será 
realizada? 

Diretoria de Orçamento e Finanças - Reitoria do IF Sudeste MG. 

When - Quando será realizada a 
atividade 

No final do ano de 2021, quando o orçamento é descentralizado. 

How - Como a atividade será 
realizada? 

SIAFI 
Através da emissão de relatórios gerenciais do sistema do Tesouro 

Gerencial 
How much - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Neste Capítulo são apresentadas as considerações finais sobre o estudo realizado 

decorrentes do atendimento aos objetivos geral e específicos, assim como o problema de 

pesquisa apontado. Apresentam-se, também, recomendações para trabalhos futuros, visando 

dar continuidade ao tema de pesquisa.  

O estudo teve como objetivo geral propor um novo método de alocação de recursos 

orçamentários baseado em indicadores de desempenho no IF Sudeste MG, comparando com o 

método utilizado atualmente. 

O primeiro objetivo específico consistiu em levantar como é feita a distribuição 

orçamentária na Instituição, onde se identificou que a Matriz CONIF não contempla em sua 

metodologia todos os itens do Decreto nº 7.313/2010, nem utiliza indicadores que priorizem 

aquele de melhor desempenho. 

O segundo objetivo baseou-se em analisar outras propostas de método de alocação de 

recursos em Instituições congêneres e, com isto, foi possível selecionar todos os critérios e 

indicadores utilizados por elas e construir o Quadro 5.  

Já o terceiro objetivo foi de construir um novo método de alocação de recurso 

orçamentário feito conforme a proposta de solução do problema e onde foi possível constatar, 

ao comparar com o método atual, que a distribuição se apresenta de forma mais justa, 

igualitária e padronizada, além de buscar incentivar a eficiência. 

O quarto objetivo teve a intenção de validar o método proposto o que foi feito com a 

aplicação do questionário em anexo apresentado aos especialistas. 

O trabalho teve como problemática central a possibilidade de realização de uma 

melhor distribuição orçamentária, indo além da matriz CONIF, considerando indicadores de 

desempenho e as peculiaridades dos campi do IF Sudeste MG. 

Assim, verificou-se através deste novo modelo ser possível uma (re)alocação 

orçamentária baseada no desempenho das unidades administrativas, cujo resultado das ações 

permitem uma maior eficiência organizacional.  

As limitações da pesquisa estão relacionadas ao levantamento dos dados, haja vista 

terem sido retirados em sua grande parte da Plataforma Nilo Peçanha, além do Relatório de 

Gestão do IF Sudeste MG. Desta forma não foi possível utilizar outros indicadores 

considerados pertinentes, por exemplo, a infraestrutura, pesquisa, extensão e inovação. Outra 

limitação consiste em não ter sido possível utilizar o indicador Matriculado, classificado de 

acordo com a renda familiar per capita para medir a eficiência na Ação 2994 pelo fato da 
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Instituição não possuir questionário aplicado a todos os alunos, item indispensável para sua 

aplicação. Por último, considera-se como uma limitação a esta pesquisa a verificação da 

possibilidade de haver outras causas que influenciam a diferença verificada entre a execução 

orçamentária de todos os campi e os valores descentralizados que não se relacionam a 

distribuição do orçamento por não ter sido o foco do trabalho. 

No caso do campus Manhuaçu, sugere-se que, por se tratar de um campus pequeno, 

ainda na fase de maturação, deve-se aplicar um piso mínimo, assim como ocorre na Matriz 

CONIF, até que o mesmo se estruture e produza melhores resultados. 

Sugere-se que esta pesquisa seja replicada em data futura para que seja verificado se 

houve uma melhoria com relação aos resultados obtidos. Outra sugestão seria a possibilidade 

de realizar uma comparação entre Instituições do mesmo “porte” que utilizem o novo método 

proposto, permitindo um aprimoramento do mesmo.  
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

  

 

Questionário: ___ - Tomador de decisão 

  

Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________Função_____________________ 

Tempo de serviço público: _________ 

  

  

Objetivo do questionário: Este questionário é parte de um trabalho de Mestrado Profissional 
em Administração da UFF, em parceria com o IF Sudeste MG, que visa apurar e propor um 
novo método de alocação de recursos para a Instituição.  

 

Justificativa: Condizente com o artigo 6º do edital PPGA 01/2017, referente ao mestrado 

profissional em Administração da Universidade Federal  Fluminense, em parceria com o IF 

Sudeste MG: “(Art. 06 – O anteprojeto, de que trata a alínea e) do Art. 05 deste edital, 

deverá abordar problema de pesquisa aplicada ao contexto de atribuição funcional do 

servidor no IF Sudeste MG e associados as Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas do 

programa (ANEXO 2).” 

  

Senhores (a), o questionário será aplicado tendo em vista os propósitos de: Explicar (Verificar 
a distribuição do recurso orçamentaria via Matriz ConiF); Propor um novo método (Baseado 
em indicadores de desempenho) 

 

1 – Você concorda com a metodologia utilizada na Matriz Conif para a distribuição 
orçamentária?  

(     ) Sim 

(     ) Não 

Por que: 
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
__________ 

  

2 – Em sua opinião, a Matriz Conif prioriza as Instituições que produzem os melhores 
resultados (Eficiência)? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Por que: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 

3 – No âmbito do IF Sudeste MG, você considera este método (Matriz Conif) como sendo 
a melhor forma de distribuição do orçamento? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Por que: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 

4 – Você acredita que o desenvolvimento de uma nova metodologia de distribuição 
orçamentária, baseada em indicadores de desempenho, que priorize os resultados de 
cada campus seja mais justa? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Porque: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 

 

5 – No caso da Assistência estudantil (ação 2994), você concorda com o desenvolvimento 
de uma fórmula para distribuição orçamentária que leve em consideração as bolsas 
concedidas? 

(     ) Sim 
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(     ) Não 

Porque: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 

6 – No caso da Capacitação (ação 4572), você entende que possa haver uma distribuição 
orçamentária baseada na qualificação de seus servidores: por exemplo: 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Porque: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 

7 – No caso do Funcionamento da Instituição (ação 20RL), que tem como produto o nº 
de alunos contemplados, você acredita que possa ser distribuída com base nos 
indicadores de eficiência acadêmica, evasão, gasto corrente por aluno e matriculas 
atendidas?  

(     ) Sim 

(     ) Não 

Porque: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 
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                                                             APÊNDICE B 
 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

  

 

Entrevista de validação de Dissertação de Mestrado: - Tomador de decisão 

  

Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________Função_____________________ 

Tempo de serviço público: _________ 

  

  

Objetivo da entrevista: Esta entrevista é parte de um trabalho de Mestrado Profissional em 
Administração da UFF, em parceria com o IF Sudeste MG, que visa apurar e propor um novo 
método de alocação de recursos para a Instituição.  

 

Justificativa: Condizente com o artigo 6º do edital PPGA 01/2017, referente ao mestrado 

profissional em Administração da Universidade Federal  Fluminense, em parceria com o IF 

Sudeste MG: “(Art. 06 – O anteprojeto, de que trata a alínea e) do Art. 05 deste edital, 

deverá abordar problema de pesquisa aplicada ao contexto de atribuição funcional do 

servidor no IF Sudeste MG e associados as Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas do 

programa (ANEXO 2).” 

  

Senhores (a), a entrevista será aplicada tendo em vista os propósitos de: Explicar (Verificar a 
distribuição do recurso orçamentaria via Matriz ConiF); Propor um novo método (Baseado 
em indicadores de desempenho) 
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1 – Você acredita que o Método de Alocação de Recursos Orçamentários Proposto na 
Dissertação de Mestrado da aluna Alice Aleixo Fonseca é mais adequado que a Matriz 
CONIF?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 

2 – Em sua opinião este Método é aplicável (viável)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

3 – Você acredita que há clima político para implantação? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

 


