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RESUMO 

  

  

Título: Proposta de Realocação da Força de Trabalho no IF Sudeste MG: A utilização de 

um modelo de fronteira elipsoidal para o dimensionamento eficiente. 

 

Objetivo do trabalho: O objetivo do estudo é propor um procedimento de realocação de força 

de trabalho nos setores administrativos (área meio) considerando-se uma relação de eficiência 

dos mesmos que possibilite redimensionar a força de trabalho buscando o número ideal de 

servidores para desempenhar as funções que dão suporte às atividades-fim. Com este 

procedimento, espera-se melhorar a eficiência e produtividade dos serviços prestados, e, 

também, adequar-se ao cenário atual econômico de redução dos gastos com pessoal por parte 

do Governo Federal. Assim, a pesquisa objetivou determinar o setor passível de avaliação, 

construir os indicadores que permitam mensurar a eficiência e estabelecer um modelo que seja 

mais adequado para o cálculo das eficiências dos setores selecionados. A pesquisa teve como 

foco os serviços prestados pelos servidores técnico-administrativos, cujos cargos apresentam 

tendência de queda na curva de crescimento de novas vagas, em especial, nas atividades-meio. 

Essas atividades são desempenhadas de forma similar nos campi, verificando aquelas que 

podem ser centralizadas, ou terem aumentada a produtividade, e o nível de eficiência dos 

serviços prestados por meios de soluções de tecnologia. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: O principal procedimento utilizado foi 

o modelo de Fronteira Elipsoidal de análise envoltória de dados, método paramétrico que 

permite calcular a eficiência de Unidades que desempenham funções similares (DMUs). Para 

isto, foi feita a coleta de dados para aplicação da análise envoltória de dados. Assim, foram 

selecionados os setores que serão as DMUs do modelo DEA, as variáveis que serão 

consideradas inputs e outputs, definido o modelo DEA que será utilizado e feito o levantamento 

e consolidação dos dados para aplicação no Excel, com o suplemento Solver, com objetivo de 

mensurar a eficiência. O procedimento foi desenvolvido em quatro etapas: (1) Selecionar o 

setor escolhido como DMU para aplicação da análise envoltória de dados (DEA); (2)Levantar 

e coletar os dados necessários da DMU para obtenção de input e outputs ; (3) Aplicar a análise 

envoltória de dados e (4) Analisar os resultados apresentados, as DMUs eficientes, os 

benchmark para os ineficientes e a partir destes criar um produto/artefato tecnológico, o 

procedimento de realocação da força de trabalho para área meio do IF Sudeste MG. O método 

secundário refere-se a entrevistas semiestruturadas com integrantes de quadros gerenciais do 

IFSUDESTEMG, tendo como intuito obter informações sobre a visão dos tomadores de decisão 

em relação aos conceitos de eficiência e dimensionamento da força de trabalho. E, assim, 

investigar se os atos gerenciais executados por esses agentes consideram as concepções 

(eficiência e dimensionamento). 

Resultados: A análise dos resultados apresentados identificou a nova dinâmica de alocação de 

servidores proposta pelo modelo de Fronteira Elipsoidal. Detectou-se, entre as unidades 

avaliadas, a relação entre a eficiência e a alocação de força de trabalho, comprovando que a 

aplicação do modelo paramétrico de soma constante, conjugado ao algoritmo de alocação de 

recursos discretos, proporcionou a ampliação da fronteira de eficiência dos valores originais de 

input no modelo DEA CCR ao saltar de 59% (cinquenta e nove por cento) de eficiência média 

(Tabela 7) entre as DMUs exploradas, para o nível de 92% (noventa e dois por cento), quando 

da aplicação do mesmo modelo DEA CCR aos trazidos pelo modelo de Fronteira Elipsoidal 

(Tabela 15). 



 

 

Implicações práticas: O impacto estimado é a alocação do número ideal de servidores na área 

meio, buscando assim, o número ideal de força de trabalho para o setor pesquisado, 

corroborando para uma melhora da produtividade da Instituição. Além disto, com o 

desenvolvimento desse método será possível aperfeiçoar a alocação da força de trabalho a partir 

de critérios técnicos, e a gestão estratégica gestão de pessoas sem a influência política na 

distribuição de vagas de servidores. 

 
 

Originalidade e contribuições: O procedimento proposto traz as especificidades de como 

dimensionar a força de trabalho de setores administrativos, que exercem atividades-meio, de 

uma instituição federal de ensino. Com o desenvolvimento deste produto será possível 

aperfeiçoar a alocação de servidores nas atividades administrativas (área meio) do 

IFSUDESTEMG. A presente pesquisa possui aderência com a linha de atuação científico-

tecnológica “Administração de Operações e Suporte Logístico Integrado”; com o grupo de 

pesquisa GETEG (Grupo de Estudos em Tecnologia e Gestão); bem como com o projeto de 

pesquisa “Estabelecimento de índices de priorização de alternativas e identificação de alvos 

para melhoria”. 

 
 

Produção Técnica/Tecnológica: O procedimento proposto é o principal produto 

técnico/tecnológico derivado do estudo. Enquadra-se como Processo/Tecnologia não 

patenteável pertencente ao EIXO 1 – Produtos e Processos. Apoio à decisão envolvendo 

multicritérios. Gerenciamento de riscos industriais e na cadeia de suprimentos. Gerenciamento 

da manutenção e análise de confiabilidade de sistemas. Gestão pela qualidade e 

leanmanufacturing. O procedimento apresenta aplicabilidade após concordância e participação 

da alta gerência e dos colaboradores do processo. O procedimento também traz inovação ao 

produzir conhecimento a partir da aplicação já realizada no setor selecionado e, por fim, o 

procedimento apresenta baixa complexidade sem o envolvimento de muitos atores necessários 

para o seu desenvolvimento. 

 
 

Palavras-chave: Realocação, Dimensionamento da força de trabalho, eficiência técnica, 

análise envoltória de dados, DEA, modelo de fronteira elipsoidal, produtividade. 

  



 

 

ABSTRACT 

   
 

Title: Managing the workforce sizing at IF Sudeste MG: Using the elliptical frontier to an 

efficient allocation 
 

Goal of the study: The goal of this study is to propose a protocol for employee relocation using 

data envelopment analysis (DEA) as a support tool for managerial decision-making which 

would enable the sizing of the workforce of the institution's "support activity", in search of the 

ideal number of public servants to carry out the roles that support the institution's main activity. 

With this procedure it is hoped that efficiency will be improved, as well as the services 

provided. Also, it is expected that the organization can better adapt to the current economic 

climate, which calls for cost reduction by the Federal Government. The activities carried out by 

the school clerks, an activity that has been in lower demand, especially because many of them 

can be centralized or optimized by the campuses, through technology solutions. 

 

 

Procedures/Method for troubleshooting: The main method used was the model of elliptical 

frontier of data envelopment analysis, a parametric method which allows to calculate the 

efficiency of units that perform similar functions (DMU, acronym in Portuguese).The first 

method refers to semi-structured interviews with members of the management staff from 

IFSUDESTEMG, aiming to obtain information about the point of view of decision makers in 

relation to concepts of efficiency and workforce sizing. Thus, investigating if the managerial 

acts carried out by the agents have taken into account the conceptions (efficiency and sizing). 

The  second procedure was data collection for data envelopment analysis. Finally, the sectors 

which will be DMUs (Decision Making Units) of the DEA were selected, and the variables now 

called inputs and outputs, having established the DEA model used and doing the gathering and 

consolidation of data in the SIAD (an acronym in Portuguese whose meaning is "Integrated 

System for Decision-Making Support"), so as to measure efficiency. The procedure was 

developed in four stages: (1) Selecting the sector chosen as DMU to apply the DEA; (2) 

Gathering and collecting the data needed from the DMU to obtain the inputs and outputs; (3) 

Applying the DEA and (4) Analyzing the results presented, the efficient DMUs, the benchmark 

for the inefficient ones, and from there create a technological product, the sizing protocol for 

the company's support activity workforce at IFSUDESTEMG. The secondary method refers to 

semistructured interviews done with members of the managerial staff at IFSUDESTEMG, 

aiming to obtain information on the view of decision-makers in relation to the efficiency 

concepts assessment of the workforce. Also, it means to investigate if the managerial acts 

carried out by these agents take into consideration the conceptions (efficiency and assessment).  

 

Results: The analysis of the results presented identified the new server allocation dynamics 

proposed by the Ellipsoidal Frontier model. Among the units evaluated, the relationship 

between efficiency and workforce allocation was detected, proving that the application of the 

parametric constant sum model, coupled with the discrete resource allocation algorithm, led to 

the expansion of the efficiency frontier. original input values in the DEA CCR model by 

jumping from fifty-nine percent (59%) average efficiency (Table 7) among exploited DMUs to 

the ninety-two percent (92%) level when applying same DEA CCR model to those brought by 

the Ellipsoidal Boundary model (Table 15).  

Practical Implications: The estimated impact is the allocation of the ideal number of workers 

in the supporting areas, seeking to reach the perfect size of the workforce for the studied sector, 



 

 

reaching an improvement of productivity in the institution. Besides, the development of this 

method will enable the improvement of the allocation of the workforce using technical criteria, 

and the strategic management of staff without political influence in the distribution of workers.  
 

 

Originality and contributions:The proposed procedure is unique and brings the specificities 

of how to size the workforce. With the development of this protocol it will be possible to perfect 

the allocation of workers in the administrative areas (support activity) at IFSUDESTEMG. This 

research is in line with the scientific-technological field named "Management of Operations 

and Integrated Logistic Support"; with the GETEC research group (GETEC being an acronym 

in Portuguese which stands for Study Group in Technology and Management); and with the 

research project called "Decision Support in Operation Management Using Simulation Tools". 
 

 

Techinical production/Technological:The procedure proposed is the main 

technical/technological product derived from the study. It fits in the non patentable 

Process/Technology belonging to the second axis (EIXO 2, in Portuguese) - Operation 

Management and Integrated Logistic Support: Analysis of operational, economical, 

environmental efficiencies. Support to decisions involving multiple criteria. Management of 

industrial risks in the supply chain. Management of maintenance and system reliability. Quality 

management and lean manufacturing. The procedure has applicability after the agreement and 

participation of upper management and of the workers of the process. It also brings innovation 

by producing knowledge from the application carried out in the sector selected and, finally, it 

displays low complexity without the involvement of many actors needed for its development.  
 

Key-Words: Rellocation, Workforce sizing, technical efficiency, Data Envelopment Analysis, 

DEA, elliptical frontier method, productivity.. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A busca por eficiência na Administração Pública tem sido cada vez mais necessária, não 

só para o bom funcionamento das rotinas de trabalho nas organizações como, também, para o 

alcance das finalidades sociais dessas instituições. Referida busca pode ser considerada uma 

consequência da união entre o exercício democrático e a eficiência administrativa (ANDREWS 

e BOYNE, 2010), tem-se uma pressão da coletividade pela prestação de serviços públicos de 

qualidade e que considerem, preservem e respeitem a dignidade de todos os seus usuários 

(diretos e indiretos).   

Uma Administração Pública eficiente abrange amplos valores e gera desdobramentos 

em todos os segmentos da sociedade. A avaliação sistemática das políticas públicas exige a 

compreensão dos resultados advindos da implementação dessas políticas, verificando a sua 

eficiência e o nível de realização (ANTICO e JANNUZZI, 2005; DENHARDT e CATLAW, 

2017), sendo de difícil separação o entendimento de realizações de políticas públicas sem uma 

gestão eficiente e amparada na busca por resultados. 

Na estrutura jurídica brasileira, o art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

impõe, expressamente, a eficiência como um princípio a ser observado pela Administração 

Pública. Para o Setor Público, a eficiência é o valor cujo estabelecimento exige uma maior 

complexidade no seu processo de concretização, uma vez que "significa fazer acontecer com 

racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas 

importam em relação ao grau de utilidade alcançado" (SILVA, 2005, p. 671). Mais 

especificamente, a atividade estatal eficiente é aquela onde: o desperdício deve ser reduzido; a 

fraude evitada; e seja constatada a melhor relação de produtividade entre as unidades 

observadas (SCHEER, 2010). 

O Serviço Público tem na figura do servidor o agente para a concretização de suas 

obrigações perante a coletividade. Com a exposição dessa conjuntura verifica-se a importância 

que a gestão da força de trabalho tem no campo da eficiência da Administração Pública. 

Compreender o tamanho ideal do quantitativo dos trabalhadores permite: transpor possíveis 

dificuldades impostas pela burocracia (BREWSTER et. al., 2006); conhecer as competências 

necessárias para o desenvolvimento das rotinas de trabalho; gerir pessoas na busca pela 

satisfação no desenvolvimento das atividades laborais entre outros. Esses mecanismos 

proporcionam aos servidores uma atuação com mais qualidade e eficiência na entrega dos seus 

produtos à sociedade. 
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O esforço governamental pelo desempenho com competência, rendimento, 

produtividade e utilidade, estabelecido na norma constitucional referida (BRASIL, 1988, art. 

37), pode ser considerado uma resposta às imposições colocadas pela dinâmica das relações 

sociais. Nesse cenário onde o Estado possui obrigações a serem atendidas se enquadram as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), mais especificamente, as Universidades 

Federais; a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (onde destacam-

se os Institutos de Ciência e Tecnologia entre outros) e os Colégios de Aplicação, vinculados 

às Universidades Federais. Essas autarquias são decisivas para o desenvolvimento de uma das 

funções estatais mais essenciais para a sociedade: a educação. 

A realização dos serviços públicos de competência das autarquias federais de ensino 

constitui uma fonte de investimento estatal que varia entre o mensurável e o inestimável. O 

orçamento dessas instituições na parte do custeio (gastos com o funcionamento), juntamente 

com as despesas obrigatórias (como por exemplo, os salários dos servidores públicos), foi 

estimado, para o ano de 2019, no valor de R$ 122,9 bilhões (BRASIL, 2019). Por sua vez, o 

patrimônio administrado pelas instituições de ensino, seja ele formado por bens materiais, ou 

imateriais, é inestimável (MARINHO e FAÇANHA, 1999). Isso sem que seja observada a 

formação dos alunos, e sua consequência nas relações sociais e na produção econômica 

impulsionada pela capacitação de trabalhadores. 

Sendo um componente dessa base federal de ensino, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTEMG) é uma autarquia pública 

cuja estrutura multicampi abrange três regiões do Estado de Minas Gerais (Zona da Mata, 

Campo das Vertentes e Oeste de Minas); 10 (dez) municípios; executou o montante de R$ 

293,18 milhões, no ano de 2018, para atender as suas despesas de custeio, investimento e 

pessoal (IFSUDESTEMG, 2019); possui 16.520 (dezesseis mil, quinhentos e vinte) alunos 

matriculados em suas modalidades de ensino, pesquisa e extensão (IFSUDESTEMG, 2019); 

gerencia uma força de trabalho com 1.231 servidores efetivos (IFSUDESTEMG, 2019), além 

de centenas de trabalhadores e prestadores de serviços terceirizados. 

Atender a toda essa extensão territorial, assim como, o conjunto de beneficiados pelos 

serviços prestados, provocou um aumento expressivo dos gastos com folha de salário (despesas 

obrigatórias) dos servidores ligados à entidade objeto deste estudo. Considerando o período 

compreendido entre os anos de 2013 a 2018, verifica-se que os valores das despesas obrigatórias 

saltam de R$ 117.996.903 (cento e dezessete milhões) no exercício de 2013, para a quantia de 

R$ 231.606.687 (duzentos e trinta e um milhões) no exercício de 2018. Ou seja, o 

IFSUDESTEMG apresentou um aumento de 96% (noventa e seis por cento) nas despesas com 
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pessoal no intervalo de 5 (cinco) anos (2013 a 2018).Por outro lado, no mesmo período, 

verificam-se 15.971 alunos matriculados em 2013 (IFUDESTEMG, 2017), passando para o 

total de 16.520 estudantes no ano de 2018 (IFUDESTEMG, 2019). Mais especificamente, o 

público diretamente atendido pela rede de servidores do IFSUDESTEMG teve um acréscimo 

de 3,43% (três virgula quarenta e três por cento). 

Destaque-se que, dentre o universo de servidores ligados à entidade aqui analisada, parte 

considerável da sua força de trabalho de servidores efetivos (gastos com despesas obrigatórias) 

realiza tarefas ligadas a setores administrativos (área meio). A cada 4 (quatro) servidores 

efetivos 1 (um) desempenha somente trabalhos de suporte ao funcionamento da instituição 

(atividades administrativas). Ou seja, aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) dos 

gastos com folha de salário de servidores efetivos são direcionados a setores distintos daqueles 

referentes às atividades finalísticas da instituição, enquanto 75% (setenta e cinco por cento) da 

força de trabalho (incluindo professores e TAES) executam tarefas nas áreas de ensino, pesquisa 

e extensão (área fim). 

 

1.1 Contexto da Realidade Investigada 
 

1.1.1 Contexto Geral 
 

 

A partir da edição do Decreto nº 7.566/1909, ato expedido pelo Presidente da República 

Nilo Peçanha, foi criada a Rede Federal de Educação Profissional. Nesse começo, a estrutura 

dessa rede de educação foi formada com 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes Artífices, 

localizadas “Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica” (BRASIL, 1909, art. 1º). 

Esses centros de ensino profissional eram subordinados ao “Ministerio da Agricultura, 

Industria e Commercio” (BRASIL, 1909, art. 1º) e tinham como principal objetivo fomentar a 

educação “destinada ao ensino profissional primario e gratuito” (BRASIL, 1909, art. 1º). 

Em 1927, com o Decreto 5.241, é criado o “ensino profissional obrigatorio nas escolas 

primarias subvencionadas ou mantidas pela União, bem como no Collegio Pedro lI e 

estabelecimentos a este equiparados” (BRASIL, 1927). Três anos após a criação do ensino 

profissional surge o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública (Decreto nº 19.402, 

de 14 de novembro de 1930). Esse órgão ficaria responsável, além de outras atribuições, pelas 

Escolas de Aprendizes Artífices (BRASIL, 1930), anteriormente pertencentes ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio. 
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Em 1959, com a promulgação da Lei de nº 3.552, de 16 de fevereiro, os 

“estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura” (BRASIL, 1959) 

adquirem “personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e 

financeira” (BRASIL, 1959, art. 16). Trata-se de uma mudança significativa na gestão das 

escolas técnicas. A autossuficiência gerencial, com a aquisição de personalidade jurídica de 

autarquia, possibilitou que essas instituições organizassem os respectivos “quadros do pessoal 

docente e administrativo necessários ao funcionamento dos cursos” (BRASIL, 1959, art. 27). 

Sendo que os recursos financeiros anuais dessas entidades não poderiam ultrapassar “mais de 

10% para o pessoal administrativo, nem mais de 50% para o pessoal docente e técnico, 

reservando-se o restante para material, conservação do prédio e obras” (BRASIL, 1959, art. 

19). 

Enfim, com a edição da Lei de nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi instituída a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFECTs). O processo de concepção 

dessas entidades de ensino passou pela aglutinação de unidades já existentes, e com áreas de 

ensino distintas, como escolas industriais e escolas agrícolas. Na definição trazida pela Lei 

11.892/08, os IFECTs “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” (BRASIL, 2018, art. 2º). 
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Figura 1 Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

Fonte: GOUVEIA, 2016 

 

Neste cenário, pode ser constatado que o desenvolvimento dos IFECTs construiu 

organizações com aspectos muito particulares. Desse fato decorre, principalmente, duas 

situações merecedoras de destaque: o processo de criação dessas autarquias possui fusões de 

centros de ensino com culturas organizacionais já consolidadas; e, a estrutura multicampi dessas 

instituições coloca a gestão de interesses como um dos principais desafios a serem superados. 

 

1.1.2 Contexto Específico 

 
 

O IFSUDESTEMG é uma autarquia federal criada pela Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no país. No início 

significou a união entre três instituições de ensino: o Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Rio Pomba (CEFET - Rio Pomba); a Escola Agrotécnica Federal de Barbacena e o Colégio 

Técnico Universitário (CTU) da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF (BRASIL, 2008). 

Posteriormente, com a criação de novos campi, o IFSUDESTEMG tornou-se presente 

em um total 10 (dez) cidades mineiras, cada uma delas com uma unidade acadêmica, além da 

unidade administrativa (Reitoria) com sede no município de Juiz de Fora – MG. Tais unidades 
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da instituição abrangem três regiões do Estado de Minas Gerais (Zona da Mata, Campo das 

Vertentes e Oeste de Minas). 

 

 

Figura 2 Localização geográfica dos campi do IFSUDESTEMG 
 

 

Fonte: IFSUDESTEMG, 2018 

 

Com o objetivo de atender as demandas de ensino, pesquisa e extensão em todas as suas 

unidades, o IFSUDESTEMG possui, atualmente, 1293 servidores efetivos (compreendendo 

professores de Ensino básico, técnico e tecnológico - EBTT e técnicos administrativos em 

educação - TAE’s), 79 professores substitutos e 85 estagiários, além da relação institucional 

com aposentados e pensionistas referentes ao quadro de pessoal da autarquia. Ademais, importa 

salientar que se encontram vinculados com a instituição 352 (trezentos e cinquenta e dois) 

(IFSUDESTEMG, 2018) trabalhadores terceirizados que atuam para o melhor funcionamento 

das atividades. 

 

Tabela 1 - Quadro de pessoal 
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Cargo Quantidade 

Professor EBTT efetivo 660 

TAEs 633 

Aposentados e 

pensionistas 
524 

Professor EBTT substituto 79 

Estagiário 85 

Terceirizados 352 

  

Total da força de trabalho 2.333 

 

Fonte: Relatórios de Gestão 2013 a 2017 (IFSUDESTEMG, 2018) 

 

Toda a estrutura de trabalho observada na Tabela 1 tem na figura do Reitor o seu órgão 

executivo máximo (IFSUDESTEMG, 2012a). Por sua vez, as 5 (cinco) Pró-Reitorias existentes 

(Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional; Pró-Reitoria de Ensino; Pró-Reitoria de 

Extensão; Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Pró-Reitoria de Administração), que também 

fazem parte do sistema organizacional do IFSUDESTEMG, são auxiliadas em suas funções 

administrativas por Diretorias Sistêmicas (IFSUDESTEMG, 2012a). 

Relativamente às unidades acadêmicas, tem-se que o organograma institucional mantém 

uma lógica semelhante ao do IFSUDESTEMG. Vale dizer, cada campus tem um Diretor-Geral 

como representante legal, cuja responsabilidade encontra suporte técnico nas diretorias 

sistêmicas presentes na Reitoria, assim como nas diretorias sistêmicas presentes em cada 

campus (IFSUDESTEMG, 2012a). 

Dentre os colegiados superiores responsáveis pelas deliberações administrativas 

pertinentes às atividades do IFSUDESTEMG destacam-se o Conselho Superior (CONSU) e o 

Colégio de Dirigentes (IFSUDESTEMG, 2012a). O CONSU tem em sua composição os 

seguintes membros: 

Art. 2º (...) 

I. o Reitor, como presidente; 

II. 01 (um) representante dos servidores docentes por Campus, eleito 

por seus pares; 

III. 01 (um) representante do corpo discente por Campus, eleito por 

seus pares; 

IV. 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos por 

Campus, eleito por seus pares; 
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V. 02 (dois) representantes dos discentes egressos, sem vínculo 

funcional com a instituição, escolhidos por meio de edital aprovado 

pelo Conselho Superior do IF Sudeste MG; 

VI. 06 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 02(dois) 

indicados por entidades patronais, 02 (dois) indicados por entidades 

dos trabalhadores; 02 (dois) representantes do setor público e/ou 

empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica; 

VII. 01 (um) representante do Ministério da Educação, designado pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; 

VIII. 01 (um) membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IX. os Pró-Reitores; 

X. os Diretores Gerais dos Campi. (IFSUDESTEMG, p. 1, 2011) 

 

Por sua vez, o Colégio de Dirigentes é composto pelo Reitor (presidente desse 

colegiado), pelos Pró-Reitores e pelos Diretores-Gerais dos campi (IFSUDESTEMG, 2012b). 

Esse órgão deliberativo tem, dentre outras funções estabelecidas no Estatuto do 

IFSUDESTEMG, a competência para considerar e propor o direcionamento de recursos 

(IFSUDESTEMG, 2012b) e, ainda, apresentar a criação e alteração de funções e órgãos 

administrativos da estrutura organizacional do Instituto Federal (IFSUDESTEMG, p. 7, 

2012b). 

A apresentação desses dois órgãos colegiados, que atuam diretamente na condução 

administrativa do IFSUDESTEMG, torna mais perceptível a complexidade da tomada de 

decisão gerencial referente ao planejamento da força de trabalho dessa autarquia federal. As 

deliberações relacionadas às políticas de Gestão de Pessoas são realizadas nessas estruturas com 

uma variedade de stakeholders (como se verifica na composição do CONSU), onde conflitos 

de interesses são detectados sem dificuldade. Não se pode desconsiderar, no entanto, que em 

um ambiente onde haja divergência as diretrizes sobre as políticas de pessoal tornam-se muito 

mais complexas de serem concretizadas (SERRANO et. al., 2018). 

Assim sendo, quando conflitos de interesses limitam a atuação estratégica da Diretoria 

de Gestão de Pessoas (COLLEY & PRICE, 2010), o dimensionamento da força de trabalho 

pode ser considerado uma tarefa intrincada. Esta realidade é vivenciada, hoje em dia, na 

estrutura organizacional do IFSUDESTEMG. 

 

 

1.2 Problema de Pesquisa e Objetivos 
 

1.2.1 Problema de Pesquisa. 
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Diante da conjuntura apresentada na Introdução, esta pesquisa tem como questão central "como 

tornar a produtividade do IFSUDESTEMG mais eficiente redimensionando a força de trabalho 

alocada em setores administrativos (área meio)"? 

 

1.2.2 Objetivos. 

 

Objetivo principal: "Propor um procedimento de realocação da força de trabalho nos 

setores administrativos (área-meio) utilizando o modelo paramétrico de Fronteira Elipsoidal 

como instrumento de apoio a tomada de decisões gerenciais".  

 

Seguindo a linha de raciocínio estabelecida no objetivo principal desse estudo, os 

objetivos específicos, aqui pretendidos, serão: 

a) Selecionar um setor administrativo passível de avaliação para se enquadrar como 

DMU; 

b)  Estabelecer os indicadores de desempenho para as medidas de eficiência; 

c) Aplicar o Modelo de Fronteira Elipsoidal para o cálculo das eficiências dos 

setores selecionados; 

d) Analisar os resultados apresentados e identificar as alterações de quantitativo da 

força de trabalho propostas pela aplicação do Modelo de Fronteira Elipsoidal; 

e) Buscar, entre as unidades avaliadas, a relação entre a eficiência e a alocação de 

força de trabalho; e 

f) Definir os procedimentos aplicáveis para a realocação de servidores nos setores 

administrativos. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

A justificativa para a realização desta pesquisa reside no fato de o valor da eficiência 

da Administração Pública ser um dos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). Ao lado da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade está a 

Eficiência como objetivo a ser buscado na execução das atividades públicas. 

Várias são as razões, algumas contingenciais, outras não, que levam as instituições a 

dimensionar as necessidades de pessoal, como por exemplo: inovações tecnológicas; mudanças 
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nas atribuições de cargos; informatização de processo; mudanças na divisão do trabalho; 

restrições orçamentárias e regras jurídicas que exijam a adequação da força de trabalho em 

relação às atividades organizacionais. 

No caso da Administração Pública, mais especificamente das Instituições Federais de 

Ensino, a necessidade do dimensionamento tornar-se uma ferramenta de tomada de decisão 

gerencial é uma exigência legal regulamentada através da edição do Decreto nº 5.825, de 29 de 

junho de 2006. Através do decreto em questão foram estabelecidas diretrizes para a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico 

Administrativos em Educação (PCCTAE), instituído pela Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 

2005 (estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação). 

De acordo com a Lei nº 11.091/05, em seu art. 4º, para organizar o seu quadro de 

pessoal, cabe à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do “quadro de 

pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu 

redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis: I - demandas 

institucionais; II - proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira 

e usuários; III - inovações tecnológicas; e IV - modernização dos processos de trabalho no 

âmbito da Instituição” (BRASIL, 2005).  

Por sua vez, a regulamentação trazida pelo Decreto nº 5.825/06 orienta as Instituições 

Federais de Ensino a ajustarem o seu “quadro de pessoal as demandas institucionais” 

(BRASIL, 2006), e conceitua o dimensionamento como “processo de identificação e análise 

quantitativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos 

institucionais, considerando as inovações tecnológicas e modernização dos processos de 

trabalho no âmbito da IFE” (BRASIL, 2006, art. 3º). Já a força de trabalho é definida como 

sendo o “conjunto formado pelas pessoas que, independentemente do seu vínculo de trabalho 

com a IFE, desenvolvem atividades técnico-administrativas e de gestão” (BRASIL, 2006, art. 

3º). 

O referido decreto determina, ainda, em seu artigo 5º, que o plano de desenvolvimento 

de seus servidores seja vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de cada IFE 

(BRASIL, 2006). Sendo que, o plano de desenvolvimento dos servidores deverá considerar “o 

dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, com definição de modelos de 

alocação de vagas de acordo com a realidade da instituição” (BRASIL, 2006). 

Constata-se que, apesar de toda a orientação normativa no sentido de se colocar o 

dimensionamento da força de trabalho como uma situação a ser vivenciada pelas Instituições 

Federais de Ensino, grande parte dessas entidades não atende as exigências normativas da 
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legislação sobre o tema (MIGLIATI, 2017). Nesse universo de organizações que não se 

adequaram à exigência legal de mensurar o quantitativo de trabalhadores está o 

IFSUDESTEMG. 

Também é justificativa do presente estudo, a relevância do tema para a instituição 

pesquisada e para a sociedade. Uma vez que, conhecendo os processos associados à distribuição 

e dimensionamento da força de trabalho no IFSUDESTEMG, tema que é estratégico para a 

Administração, pode-se identificar os pontos a serem aprimorados, e, com isso, aperfeiçoar os 

serviços prestados; gerenciar as competências; mapear processos; proporcionar maior controle 

do gasto com pessoal; e direcionar a força de trabalho para as áreas finalísticas.  

Outros dois pontos merecem destaque. O primeiro diz respeito à escassez, no âmbito 

acadêmico, das abordagens sobre o tema (eficiência técnica das áreas meio no Setor Público). 

Essa insuficiência foi observada quando da realização do referencial teórico, mais à frente 

exibido. O segundo destaque se dá pela importância, e pertinência, de se buscar uma gestão 

pública mais eficiente. A eficiência é realizada a partir da potencialização no uso dos recursos, 

sejam humanos, financeiros e materiais, de modo a viabilizar o consumo mínimo dos insumos, 

mas adequados para se alcançar os propósitos (DRUCKER, 1998). 

Reforçando a compreensão desse cenário, o Relatório de Gestão do IFSUDESTEMG, 

do ano de 2018, constata que a força de trabalho não é dimensionada em função de problemas 

em mapear o processo (IFSUDESTEMG, 2019). Após o desenvolvimento dessa pesquisa 

espera-se contribuir para a efetivação do dimensionamento da força de trabalho na IFE 

pesquisada.    

É pertinente observar que a existência de um modelo baseado em critérios técnicos 

para a alocação de pessoal, tendo como foco a produtividade nos setores administrativos das 

IFEs, é essencial como apoio à tomada de decisão gerencial. A maior objetividade desses 

critérios tem a capacidade de reduzir o caráter subjetivo no processo decisório de distribuição 

da força de trabalho. 

Destaca-se, além disso, que a viabilidade da pesquisa encontra suporte no fato do 

IFSUDESTEMG ser o local de trabalho do pesquisador, onde o mesmo tem acesso às 

informações necessárias para o seu desenvolvimento. A observação participante do autor desta 

dissertação, sendo servidor lotado na IFE estudada, “coloca o pesquisador no meio da 

comunidade que ele está estudando” (ANGROSINO, 2009, p. 17).  

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

outras pesquisas que possuam similaridades no tema aqui debatido, ou, abordagens já existentes 

em IFEs detentoras da mesma necessidade presente no IFSUDESTEMG. Possibilita, ainda, 
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fornecer um diagnóstico da produtividade dos servidores públicos, contribuindo para a melhoria 

da eficiência nas IFEs ao criar um procedimento de alocação de trabalhadores, replicável em 

órgãos similares. 

A pesquisa é oportuna em função do Novo Regime Fiscal, estabelecido pela Emenda 

Constitucional n° 95/2016 (BRASIL, 1988), pelo qual restrições orçamentárias limitam os 

gastos do Governo Federal por 20 (vinte) anos. Essa nova dinâmica tributária força as IFEs a 

buscarem a redução de seus investimentos de recursos de capital e de custeio, aprimorando seus 

controles e gestão sobre os mesmos. 

 

1.4 Estrutura do Documento 

 

A presente pesquisa está dividida em três partes, assim compreendidas: 

A primeira parte abrange o tópico 1 (Introdução), no qual: a questão da eficiência 

na Administração Pública é apresentada; o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos 

específicos são colocados; a justificativa para a pesquisa sobre o dimensionamento eficiente da 

força de trabalho no IFSUDESTEMG é exibida; o contexto de desenvolvimento da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) é delineado, assim 

como, o processo de criação e a estrutura atual do IFSUDESTEMG; e, a presente estrutura do 

documento de estudo. 

 A segunda parte abrange os tópicos 2 e 3 (Fundamentação Teórica e Diagnóstico 

do Problema), nos quais: o referencial conceitual apresenta as estruturas de pesquisa sobre a 

eficiência na Administração Pública, a análise envoltória de dados (DEA), a gestão de recursos 

humanos e o dimensionamento da força de trabalho na busca pela produtividade; e o diagnóstico 

da pergunta de pesquisa analisa a estrutura administrativa e jurídica presentes, atualmente, na 

realidade do IFSUDESTEMG. 

  A terceira parte abrange os tópicos 4, 5, 6 e 7 (Método para a solução do 

problema, Análise da solução proposta, Propostas de 

mudança/intervenção/recomendação e Considerações finais), nos quais: a metodologia de 

aplicação do DEA para arealocação da força de trabalho no IFSUDESTEMG é desenvolvida; 

a avaliação das propostas de dimensionamento eficiente da força de trabalho no 

IFSUDESTEMG é colocada; o produto tecnológico para o incremento da qualidade dos 

serviços prestados na instituição em análise é demonstrado; e, as exposições de razões sobre 

todo o processo de pesquisa e da realidade estudada. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresenta-se a construção do referencial teórico e os principais 

trabalhos que serviram de base para esta construção. Além disso, em busca do embasamento 

necessário, são abordados os conceitos essenciais relacionados ao tema da pesquisa. 

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

problema proposto. Para isto, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados da 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), Web of 

Science (WoS), Scopus, ResearchGate e Science Direct, utilizando as seguintes palavras-chave 

em português:  “administração pública”, “gestão de pessoas”, “gestão estratégica de pessoas”, 

“eficiência”, “eficiência técnica”, “análise envoltória de dados”, “dimensionamento da força de 

trabalho”, “alocação de recursos”, “instituições de ensino”, “instituições de ensino públicas”, 

“serviço público”, “protocolo”.  Para as expressões em inglês foram pesquisados os seguintes 

termos: “workforce sizing”, “efficiency”, “technical efficiency”, “Data Envelopment 

Analysis”, “DEA”, “productivity”, “public service”, “human resource management”, “strategic 

human resource management”. 

As bases de dados foram escolhidas por serem consideradas importantes para trabalhos 

relacionados ao tema de administração, administração pública, gestão pública e gestão 

estratégica de pessoas. Após o retorno dos resultados foi realizada uma leitura dos resumos, o 

que deu suporte para a seleção de alguns dos trabalhos mais relevantes em relação ao tema da 

pesquisa, cujos conteúdos foram lidos minuciosamente. 

Para o referencial teórico básico, optou-se por concentrar o estudo nas leituras 

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

e, posteriormente, no aprofundamento utilizando teses e livros a respeito do assunto.  

 

2.1 A Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público. 
 

Definir estratégia não é um processo simples, ainda mais diante do risco de se tentar 

estabelecer um reducionismo diante das múltiplas abordagens existentes sobre o tema 
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(MINTZBERG et. al., 2007). Porém, visando uma compreensão mais elaborada é possível 

encontrar abordagens que a conceituam (MINTZBERG, 2010) através: da verificação dos 

planos e padrões (sendo plano uma ação visando um objetivo futuro, e padrão a congruência 

dos atos durante um lapso temporal);  como um ato deliberado e emergente (sendo deliberado 

o ato realizado de maneira plena, e emergente como sendo uma referência que surge de acordo 

com a coerência dos atos anteriormente praticados); da análise das posições e perspectiva 

(posição podendo ser considerada a colocação do agente no mercado competitivo, e perspectiva, 

forma básica de atuação do agente nesse mercado). 

Diante da proposição trazida sobre a definição de estratégia, é possível perceber que as 

ações relacionadas ao assunto exigem uma articulação por parte do agente que pretende 

implementar uma tomada de decisão, tendo por objetivo a produção de resultados (BRESSER 

PEREIRA e SPINK, 2006). Além disso, há necessidade de que essa articulação seja 

desenvolvida através da estrutura organizacional.  

O planejamento estratégico está inserido nesse contexto e se relaciona com a 

formalidade na tomada de decisões ao exigir uma estrutura articulada para que as metas 

estabelecidas sejam atingidas, além da necessidade de objetivos concatenados com essa mesma 

estrutura (MINTZBERG, 2007). Dessa maneira, tem-se uma definição de planejamento 

estratégico na qual a noção de atos coordenados atinge um novo patamar nos sistemas 

produtivos organizacionais, sendo importante que as ações realizadas visando um resultado 

sejam articuladas em procedimentos formais presentes nas instituições. 

A necessidade de concatenação entre os atos praticados visando a realização de um 

objetivo – atitude desenvolvida por etapas formalizadas pela organização – também pode ser 

compreendida no campo dos recursos humanos. E nesta área, é possível perceber que a 

manifestação do planejamento estratégico aproxima-se do conceito de identidade do grupo 

(VERGARA, 2014), visto que ambos (planejamento estratégico e identidade do grupo) se 

manifestam em ações procedimentais (formalidades) e na concretização de valores através das 

ações articuladas promovidas pela organização. Em razão da complexidade desse 

empreendimento, a Gestão Estratégica de Pessoas compreende um planejamento de longa 

duração, uma vez que tal atitude exigirá recursos; participação ativa da própria força de 

trabalho; mudança de valores organizacionais entre outros aspectos (JACOBSON, 2010). 

As atividades, bem como as tomadas de decisões, que estabeleçam a gestão estratégica 

de pessoas como base para as relações entre os trabalhadores, a gerência e a cúpula 

administrativa, contribuem para a vantagem competitiva das instituições, uma vez que tal 

gerenciamento proporciona a redução dos custos da prestação de serviço oferecido e incrementa 
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a qualidade desse produto (serviço) em benefício do consumidor final (LADO & WILSON, 

1994). 

É primordial para o atingimento da eficiência organizacional um planejamento 

estratégico de pessoas que vislumbre a realização plena de características como qualidade e 

competência, por parte de seus funcionários (KANAANE, 2012). Trata-se de atitude 

organizacional que possibilitará as construções das metas institucionais (planejamento) através 

do fortalecimento dos recursos humanos envolvidos (execução). Sem desconsiderar a 

complementaridade dessas atividades, pois, “planejamento e execução são partes separadas do 

mesmo trabalho; não são trabalhos segregados. Nenhum trabalho pode ser executado com 

eficácia se não contiver elementos de ambos os componentes” (DRUCKER, p. 207, 2012). 

Ao se estabelecer a análise de desempenho como objeto de medida de eficiência 

procura-se verificar de que forma a organização estatal transformou os recursos empregados 

(tributos, servidores entre outros) (inputs) na tentativa de realização das metas organizacionais 

(outputs) (BRESSER PEREIRA e SPINK, 2006). Desse fato decorre a necessidade de uma 

relação estreita entre o plano de desenvolvimento institucional e a Gestão Estratégica de 

Pessoas (JACOBSON, 2010), compreendendo uma busca que concilie as pretensões e objetivos 

individuais dos servidores, assim como as metas colocadas para o desempenho da organização. 

A medição desse desempenho é uma fonte de dados importante para a avaliação do 

desenvolvimento institucional (SPEKLÉ e VERBEETEN, 2014). 

Dessa forma, a organização que pretenda ver realizados os seus objetivos estratégicos 

(eficácia), através de desempenhos equilibrados e resultados satisfatórios (eficiência 

organizacional), tem por dever realizar um planejamento estratégico de recursos humanos 

(KNAPIK, 2011). Porém, exercer um controle através de metas organizacionais exige um 

espaço de ação do servidor onde a confiança nessa atuação, por parte da gestão, deve estar 

presente. Essa liberdade será observada através dos resultados obtidos, tendo como parâmetros 

de avaliação os meios empregados na realização dessas atividades (BRESSER PEREIRA e 

SPINK, 2006). 

Por sua natureza, a função de gerenciar pessoas ocorre em um ambiente de mudanças e 

atritos constantes, onde a fluidez das relações interpessoais torna as práticas gerenciais sujeitas 

às mais variadas fontes de instabilidade (BERGUE, 2013). Essa dificuldade pode ser apontada 

como um dos motivos das políticas de gestão de pessoas não atenderem aos desafios pelas 

organizações, tanto públicas, quanto as de iniciativa privada (TANURE, 2007). 

As atribuições da Gestão de Pessoas apresentam contratempos que podem ser 

percebidas sem muito esforço, sendo que uma das principais metas desse setor é a demonstração 
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de que sua atuação contribui para que as metas organizacionais sejam atingidas (DRUCKER, 

2012). Outra fonte de adversidades provém da atuação da Gestão de Pessoas na verificação das 

possibilidades de realização pessoal de seus trabalhadores e de tentar estabelecer a junção entre 

essas vontades individuais aos objetivos da organização (ROCHA-PINTO et. al., 2007). 

Por sua vez, um dos equívocos cometidos pela Gestão de Pessoas é colocar “a 

administração do trabalhador e do trabalho uma função especializada, em vez de parte da função 

gerencial” (DRUCKER, p. 201, 2012). Um novo ponto essencial para a Gestão Estratégica de 

Pessoas no Setor Público é a criação e a manutenção de um ambiente propício à participação 

ativa dos servidores na elaboração das tomadas de decisões gerenciais, planejamento e controle 

dos atos administrativos (ROCHA-PINTO et. al., 2007). 

Outro erro encontrado em algumas práticas na Gestão de Pessoas é colocar essa área 

gerencial tendo como o principal objetivo a resolução de conflitos que prejudiquem o resultado 

organizacional (DRUCKER, 2012). Ou, mais especificamente, a crença de que os conflitos 

referentes aos funcionários são de exclusividade do setor de “recursos humanos” (BERGUE, 

2013). A ausência de uma Gestão Estratégica de Pessoas pode ocasionar, inclusive, que cargos 

gerenciais na estrutura organizacional sejam ocupados por servidores sem competência para a 

função (JACOBSON, 2010). 

A maneira como cada indivíduo se relaciona com as suas atribuições também se 

apresenta como uma questão significativa para a Gestão de Pessoas. Mesmo não sendo o objeto 

da presente pesquisa, é notável que a motivação no serviço público é um dos principais desafios 

para os gestores, dada a dificuldade de identificação desse sentimento na força de trabalho 

(MANN, 2006). Uma realidade de trabalho onde os servidores sintam-se motivados para 

desempenhar suas atribuições pode representar uma vantagem competitiva com consequências 

diretas no desempenho da instituição (KNAPIK, 2011). 

Não é simples o aproveitamento, por parte dos gestores, da motivação no serviço público 

com o objetivo de selecionar os mais aptos para as atividades nas organizações estatais (MANN, 

2006). No entanto, a possibilidade de melhoria nos resultados organizacionais, quando do 

desenvolvimento da motivação dos trabalhadores (KNAPIK, 2011), corresponde a um desafio 

a ser considerado pelos gestores públicos. 

Apresentar a proposta de uma Gestão Estratégica de Pessoas significa desenvolver uma 

nova percepção sobre o papel que essa área gerencial deve ter na tomada de decisão 

organizacional e não uma quebra abrupta de paradigmas antigos pautados na tradicional visão 

sobre “recursos humanos” (BERGUE, 2013). Soma-se a isso o fato de que essa abordagem 

administrativa (Gestão Estratégica de Pessoas) deve ser compreendida de maneira perene, não 



37 

 

 

se tratando de uma etapa a ser cumprida sob uma ótica operacional (BERGUE, 2013). O 

investimento em Gestão de Pessoas só influencia a eficácia organizacional quando esse 

gerenciamento estiver conectado à estratégia (TANURE, 2007). 

Diante do caráter multidimensional da Gestão de Pessoas e da influência positiva 

financeira que o planejamento estratégico de pessoas possibilita às organizações públicas 

(CARMELI, 2004), somados à mudança das relações de trabalho, o que alterou, também, a 

definição de carreira profissional, estabeleceu-se novos paradigmas para a função de gerir 

pessoas e suas ligações com as atividades produtivas. Essa nova articulação impõe a gestão 

estratégica como necessária para a continuidade das atividades organizacionais (ROCHA-

PINTO et. al., 2007). 

Obter informações sobre a atual situação de sua força de trabalho é uma iniciativa 

importante para a implementação de uma Gestão Estratégica de Pessoas (JACOBSON, 2010). 

Mais do que isso, as informações que contenham as medições de desempenho devem ser 

consideradas pelos gestores públicos como ferramentas de análise gerencial e de tomada de 

decisão. A maneira como o desempenho da força de trabalho é calculado e a forma de utilização 

dessa medição produtiva podem influenciar o resultado organizacional (SPEKLÉ e 

VERBEETEN, 2014). 

No entanto, a busca por uma aplicação da eficiência técnica na prestação de serviços 

públicos deve ter o cuidado para que não propicie um ambiente de atrito e insatisfação por parte 

da força de trabalho. Essa insatisfação pode refletir na queda de produtividade ou no aumento 

dos pedidos de vacância de cargos públicos (MANN, 2006). Um ambiente de trabalho 

harmonioso não afasta os atritos provenientes das relações pessoais, mas estarão presentes 

condições mais eficazes para o sobrepujamento dessas adversidades (KNAPIK, 2011). 

 

2.1.1 Gestão de Pessoas na Administração Pública e o Dimensionamento da Força de 

Trabalho 

Na Administração Pública brasileira, a primeira vez em que se demonstrou uma 

preocupação em regulamentar o servidor público como profissional ocorreu com a criação do 

Conselho Federal do Serviço Público e do Departamento do Serviço Público (DASP), ambos 

na década de 30. Para Pires et al., 2005, foi neste momento que teve início um olhar para a 

gestão de pessoas, pois a implantação de um órgão central destinado a políticas de recursos 

humanos possibilitou a criação de novas sistemáticas de classificação de cargos, estruturação 
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de quadro de pessoal, estabelecimento de regras para profissionalização de servidores e sistema 

de carreira baseado no mérito. 

Serrano et. al., 2008, esclarece que o Estado normatizou e regulamentou o ingresso de 

servidores para compor o quadro de pessoal, porém essa burocracia que buscava critérios de 

entrada e distribuição de pessoal continuou inclinada a atender interesses particulares, não 

sendo capaz de frear o aparelhamento da estrutura estatal, contribuindo, assim, para um inchaço 

da máquina pública com um excesso de funcionários e fragilidades institucionais como 

patrimonialismo, corrupção e clientelismo. 

Para Tocantins (2018), em 1960 com a edição da Lei nº 3.780, tem-se o primeiro sistema 

relativamente consistente de classificação de cargos do Executivo Federal. Neste mesmo 

período, principalmente com a edição do Decreto nº 67.326/1970, foi criado o Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), que ainda está em vigor e tem como funções 

básicas a classificação e a redistribuição de cargos e empregos, o recrutamento e a seleção, o 

cadastro e a lotação, o aperfeiçoamento e a legislação de pessoal. Posteriormente, em 1988, 

instituiu-se o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), o qual também vigora 

até os dias de hoje e teve por finalidade ser um instrumento ágil e eficaz para o controle e o 

acompanhamento dos gastos com pessoal do Poder Executivo Federal. 

A criação do SIAPE significou um avanço e um investimento em tecnologia da 

informação, porém no mesmo período não houve incremento em capacitação e, tampouco em 

metodologias que possibilitassem um planejamento da força de trabalho das Instituições 

(TOCANTINS, 2018). 

Outro importante instrumento que regulamenta o exercício e o ingresso no serviço 

público é a edição da Lei nº 8.112/90, que cria o regime jurídico único (RJU) e estabelece 

direitos e deveres dos servidores, além de abordar diversos outros pontos da vida funcional. É 

a partir de então que a Administração Pública Federal começa a editar alguns atos normativos 

no intuito de promover melhores controles buscando a eficácia da gestão no serviço público 

(TOCANTINS, 2018). 

Em 2005, com a publicação da Lei nº 11.091 (BRASIL, 2005), tem-se a estruturação do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das 

Instituições Federais de Ensino. Referida lei determina que as instituições elaborem o seu Plano 

de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-

Administrativos em Educação (PDCTAE) e que esse plano faça parte do seu PDI, estabelecendo 

assim uma ligação com as diretrizes definidas para a gestão de pessoas da instituição. A norma 

define que o PDCTAE a ser elaborado pelas IFES deve conter: a) o dimensionamento das 
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necessidades institucionais; b) o programa de capacitação e aperfeiçoamento; e, c) o programa 

de avaliação de desempenho (BRASIL, 2005). 

Segundo Fonseca et. al. (2013), na Administração Pública, de um modo geral, a 

estratégia de gestão de pessoas é estabelecida de forma centralizada, remetendo-a ao paradigma 

burocrático de gestão pública. Ou seja, os órgãos absorvem por força institucional a estratégia 

e o modelo de gestão definidos pelo governo e assim perdem sua autonomia, pois ficam 

submetidos às restrições externas impostas pela centralização normativa de práticas de gestão 

de pessoas, cabendo às organizações mobilizar-se internamente para se adaptarem ao ambiente. 

Assim, de forma correlata com a iniciativa privada, na Administração Pública a 

evolução da gestão de pessoas está diretamente ligada às transformações pelas quais as 

instituições têm passado ao longo dos anos. E, em consonância com os novos conceitos de 

organização do Estado, surgiram novas maneiras de administrar a máquina estatal.  

Segundo Costa (1998), a gestão patrimonial foi sendo trocada pela burocracia, com seus 

procedimentos rígidos e forte intervenção estatal. No entanto, à medida que as relações sociais 

foram ganhando complexidade e a sociedade crescendo passou-se a requerer do Estado uma 

atuação mais condizente com a nova realidade social. Isto é, como se ampliou a “participação 

cidadã nos processos de formulação, implementação, avaliação e controle de políticas 

públicas” (MORAES, et al., 2009, p. 4), as instituições públicas inseridas nesse novo cenário 

passaram a almejar uma prestação de serviço de qualidade, sendo primordial para o alcance 

deste objetivo o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das atitudes do servidor 

público.  

Nesse contexto, compreendendo que o capital humano é de suma importância para 

qualquer organização, pública ou privada, torna-se fundamental dimensionar a força de trabalho 

em seus aspetos quantitativos e qualitativos. A ausência do dimensionamento da força de 

trabalho adequado à realidade da organização poderá torná-la ineficaz e obsoleta, consistindo 

em grande desafio para a gestão de pessoas. Além disso, no serviço público, especialmente pelo 

tempo de permanência, a busca de definições tanto do quantitativo ideal de profissionais para 

cada unidade da instituição, quanto das competências necessárias para o desenvolvimento das 

atividades desses profissionais, são primordiais para uma saudável vida funcional do servidor. 

Marconi (2004) pondera essa questão ao afirmar que tanto o excesso quanto a falta de pessoal 

causam danos e efeitos colaterais às organizações. 

De acordo com Primo (2018), o dimensionamento consiste em estabelecer parâmetros 

em relação às variáveis que mensuram a produtividade da força de trabalho. Tal produtividade 

é função da demanda interna ou externa à instituição, ou uma combinação de ambas. Por sua 
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vez, Dutra (2002) entende que o dimensionamento de pessoal deve ser um processo de 

orientação e preparação, devendo levar em consideração o quantitativo da força de trabalho, as 

tecnologias aplicadas, os processos de trabalho, o modelo de gestão, além do mapeamento de 

competências. Esta análise permite identificar os excessos e as faltas no quadro de pessoal. 

Em seus estudos, Colley e Price (2010) destacam que os governos realizam exaustivos 

planejamentos para implementação de novos serviços e infraestrutura, essenciais para o 

funcionamento da sociedade, mas negligenciam o dimensionamento da força de trabalho 

capazes de manter e acompanhar tal empreendimento. Outro importante apontamento diz 

respeito ao incorreto ou incompleto levantamento de informação sobre a força de trabalho, o 

que impacta negativamente na obtenção de resultados fidedignos em relação ao planejamento 

realizado. 

ROUSE (1997) apud Bergue (2014) distingue organizações públicas e privadas, 

principalmente em relação aos objetivos e identifica que há uma similaridade entre os meios, 

no caso de sistemas de gestão. O autor conclui que as organizações públicas e privadas 

necessitam de modelos de gestão diferentes, pois seus propósitos organizacionais, a orientação 

e o funcionamento não exigem os mesmos parâmetros de aferição de resultados. 

Para Migliati (2017), no caso das Instituições Federais de Ensino Superior, existe o 

estudo de um modelo de alocação de vagas e dimensionamento de pessoal docente e técnico-

administrativo para as IFES, proposto pelo Ministério da Educação/Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (MEC/ANDIFES), que considera algumas 

variáveis e que resultará em um quantitativo geral da necessidade de servidores para cada 

instituição. Porém, este documento trata apenas de mensurar o quantitativo de professores e 

TAEs para cada IFE, ficando a cargo da Instituição dimensionar este quantitativo estabelecido. 

 

 

2.2 Eficiência e Produtividade no Setor Público. 

 

Segundo Stiglitz e Rosengard (2015), foi com Vilfredo Pareto que a definição de 

eficiência relativa foi estabelecida. Tal tipo de eficiência (relativa) pode ser obtida a partir do 

instante em que, dada uma determinada tecnologia de produção, a alocação de recursos é ótima 

no curto prazo e não se pode encontrar outra alternativa que melhore a situação de um agente 

sem piorar a de outros, maximizando o bem-estar geral (LEAL, 2018). Já Farrell (1957) 

elaborou um conceito de eficiência não econômica, mas técnica, levando o problema da 
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eficiência social de Pareto para a produção e afirmando que ela ocorre quando determinado 

processo produtivo extrai o máximo do potencial de seus insumos. 

Enquanto eficiência denota a relação entre insumos e produtos, a efetividade se 

concentra na relação entre produtos e objetivos organizacionais (PARSONS, 1994). Verifica-

se que, além da relação entradas/saídas, uma medida de eficiência deveria também captar o 

cumprimento das diretrizes estratégicas, táticas e operacionais das organizações em análise, tais 

como: missão, valor, visão, qualidade, pontualidade e criação de valores para os clientes ou 

usuários de um determinado serviço (LEAL, 2018).  

A definição de eficiência pode ser composta por três bases visando à construção do 

conceito de eficiência total (FERREIRA e GOMES, 2009). A primeira parte (eficiência total) 

compreende a otimização no uso dos inputs quando do processo de transformação destes em 

outputs, tendo como parâmetros de abordagem os aspectos físicos da produção. A segunda parte 

(eficiência alocativa) busca melhorar a alocação entre mão de obra e capital na organização. 

Por fim, a terceira parte (eficiência de escala) relaciona-se com a quantidade produtiva 

(FERREIRA e GOMES, 2009; LEAL, 2018). 

 A maneira mais simples de se auferir a eficiência produtiva é através do cálculo de 

Produtividade Parcial, onde um único produto é relacionado a um único insumo, conforme a 

seguinte equação (LEAL, 2018): 

 

𝑃𝑃 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑗
 

Para: 

PP = produtividade; 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖 = nível de produção do produto i em um determinado período de tempo; 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑗 = 

nível de insumos j utilizados em um determinado período de tempo. 

Fonte: Leal (2018). 

 

Conforme se verifica, há uma limitação nessa abordagem em razão da existência de 

apenas um produto e um insumo. Logo, esse tratamento simplificado da produtividade exigiu 

o desenvolvimento de novos modelos em que estivessem presentes, na análise implementada, 

a realidade organizacional de utilização de diversos inputs e outputs (LEAL, 2018). 

Relativamente à Administração Pública, a eficiência de um serviço se relaciona tanto 

com as metas estabelecidas nos sistemas de produção, quanto com uma organização eficiente 

cujos objetivos são realizados de acordo com sua missão institucional. Sobre o tema, destaca-
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se que o modelo até então predominante de Estado (Welfare State), desenvolvido após a 2ª 

Guerra Mundial, começa a passar por grandes questionamentos. A discussão gerada apresenta 

propostas para “novas formas de se pensar a organização do trabalho e da produção, o modo 

como se garante a acumulação do capital e o papel do Estado na mediação entre os interesses 

privados e coletivos” (PAULA, 2005, p. 42). E esse debate sobre a reformulação da 

Administração Pública é intensificado pelas crises econômicas provocadas pelo choque nos 

preços do petróleo na década de 70, do século XX (distúrbios políticos e financeiros que 

impactaram negativamente os indicadores macroeconômicos mundiais) (HOOD, 1995). 

Diante do descontrole orçamentário gerado pelas referidas crises, o tamanho da máquina 

estatal, bem como, os resultados das prestações de serviços entregues à população, tornaram-se 

objeto sobre: 

 

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 e PINHEIRO, 

2010, p. 650). 

 

Para lidar com a nova realidade econômica das nações, advinda das crises fiscais 

decorrentes dos preços do petróleo, surge a New Public Management (NPM) como proposta de 

uma abordagem em que a gestão da coisa pública seja mais próxima das práticas utilizadas no 

setor privado. Assim sendo, as técnicas gerenciais da iniciativa privada; o foco na eficiência 

dos serviços e produtos; e, a tentativa de considerar cada cidadão-usuário como um cliente do 

Estado, passam a reger as políticas públicas dos países adeptos da NPM (PECI, PIERANTI e 

RODRIGUES, 2008).  

Um dos aspectos colidentes entre o modelo burocrático de administração e a NPM está 

no combate ao nepotismo e a corrupção. Para a estrutura da burocracia esses males são afastados 

pela estrutura racional-legal (bem delineada por Weber), de maneira que a impessoalidade e a 

rigidez dos processos de tomada de decisão desautorizam o clientelismo e o favorecimento 

pessoal (traços do modelo patrimonialista) dos atos públicos (BRESSER-PEREIRA, 1996). Por 
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sua vez, a NPM propõe que “não basta ser efetiva em evitar o nepotismo e a corrupção: ela 

tem de ser eficiente em prover bens públicos e semipúblicos, que cabe ao Estado diretamente 

produzir ou, indiretamente, financiar” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 9). 

No Brasil, a NPM conquista o status de norma constitucional nos anos 90 do século XX, 

sendo o marco dessa mudança uma proposta de emenda encaminhada ao Congresso Nacional 

no ano de 1995. Juntamente com a apresentação do texto, tem-se a divulgação do Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Essa nova diretriz apresentada pela Presidência 

da República trouxe propostas no sentido de modificar o modelo de administração pública então 

vigente (burocrático com traços patrimonialistas) em uma gestão pautada pelos valores da 

NPM. Diante desse fato, as buscas por tornar o Estado mais eficiente; diminuir o tamanho de 

sua estrutura; e, atender os anseios coletivos através de serviços públicos de qualidade, 

passaram a reger as políticas do Poder Executivo Federal (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Destaca-se que quando determinada organização consegue alcançar as metas estipuladas 

para os seus sistemas produtivos ou, ainda, quando realiza os objetivos de sua missão 

institucional, é possível verificar a concretização da eficácia, e não da eficiência propriamente 

dita. Ambos correspondem a conceitos ligados às atividades produtivas, porém são distintos 

entre si, sendo certo que a eficácia compreende o nível de atingimento das metas 

organizacionais e trata-se de um termo mais abrangente que o conceito de eficiência (DAFT, 

2014). 

Se o alcance dos propósitos organizacionais não vêm a ser compreendido como 

eficiência produtiva, esta pode ser considerada a partir da avaliação da quantidade de recursos 

utilizados na produção, em relação a um determinado nível de saída (DAFT, 2014). Ou seja, a 

eficiência na prestação de serviço está relacionada à forma como a organização administra as 

suas entradas (matérias-primas, número de funcionários, recursos primários) para a geração de 

um produto ou serviço final. 

No entanto, a definição para eficiência levando em consideração a relação entre a 

entrada de insumos e a quantidade de saídas (DAFT, 2014) pode ser limitante quando o objetivo 

é compreender a eficiência no contexto organizacional. Para a consecução deste propósito deve 

ser verificado o desempenho das atividades, sendo que uma entidade pode ser considerada como 

agente da eficiência organizacional quando o seu desempenho está de acordo com os objetivos 

estratégicos (CUNHA e CORRÊA, 2012), o que, inclusive, se aproxima e se relaciona com o 

conceito de eficácia. 

Considerando que o significado de eficiência organizacional é a relação do desempenho 

com os objetivos estratégicos que orientam as atividades desenvolvidas, talvez seja possível a 
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percepção diferenciada desse conceito quando se trata de instituições públicas comparadas com 

organizações privadas. Se a natureza das atividades apresenta diferenças significativas, é 

plausível considerar que o conceito de eficiência organizacional apresente discrepâncias 

quando abordado em uma ou em outra esfera (pública e privada). 

De modo geral, nas instituições privadas pode-se estabelecer como meta de eficiência 

organizacional a relação harmônica entre três elementos de fabricação, quais sejam: capital, 

recursos naturais e recursos humanos (DRUCKER, 2012). A partir do momento em que se 

atinge uma regularidade entre esses fatores, a possibilidade de realização dos objetivos 

estratégicos (eficácia) se dará em condições tais que a eficiência organizacional é consequência 

direta desse equilíbrio. Gerenciar o capital obtido através das operações, controlando gastos 

referentes aos recursos naturais, bem como o desempenho ideal dos funcionários envolvidos, 

torna viável a geração de lucros e a continuidade das organizações. 

 Por seu turno, como as organizações públicas fazem parte do principal vetor de 

crescimento das sociedades contemporâneas (em razão do fortalecimento da presença do Estado 

no percurso da história) e suas remunerações estão ligadas ao saldo positivo no orçamento 

público, surge o questionamento sobre a viabilidade de gerenciamento dessas entidades 

(DRUCKER, 2012), mesmo que não seja notada uma diferença significativa entre a 

administração pública e a privada quando verificados (e comparados) os atos gerenciais 

realizados. 

Em resumo, mesmo diante da complexidade na abordagem do conceito de eficiência na 

Administração Pública, sendo muitas vezes necessário também se utilizar do significado de 

eficácia (DENHARDT e CATLAW, 2017), é importante perceber que a prestação da atividade 

estatal será considerada eficiente quando houver a melhor relação entre recursos empreendidos 

e resultados obtidos. 

Ainda que se considere a complexidade envolvida na tarefa de definir o termo eficiência 

envolvendo as atividades públicas (SCHEER, 2010), assim como sua concretização, tal fato 

não configura um impedimento para essa tarefa. Tanto que, a inclusão desse axioma ocorreu 

com a Emenda Constitucional de nº 19 de 1998, mais especificamente, 10 anos após a 

promulgação da Constituição. Ou seja, o texto original da Carta Magna não fazia menção direta 

a essa característica (eficiência) que deve fazer parte da realidade do Estado. O fato pode ser 

apresentado como um dos principais desdobramentos jurídicos advindos da reforma 

administrativa introduzida, na década de 90, pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE). 
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O reconhecimento jurídico de um conceito gerencial – eficiência – representa a forte 

influência que o ministério impôs à discussão sobre a Administração Pública, pois “a criação 

do MARE foi fundamental para colocar as questões de gestão pública na agenda da reforma do 

executivo” (OCDE, 2010, p. 45). 

Para a caracterização do significado de eficiência no setor público é necessária uma 

compreensão anterior sobre o valor da eficiência em si. Essa definição (de eficiência) pode ser 

caracterizada como sendo a relação entre inputs (que possuam características definidas) e os 

outputs (que também possuam características definidas). Ou, mais especificamente, o nível de 

conversão dos inputs em outputs (BOVAIRD, 2005; DAFT, 2014). A construção para essa 

estrutura conceitual definitiva, que leva em consideração as entradas e saídas na produção, teve 

em Frederick Taylor um dos maiores influenciadores (SCHEER, 2010). 

Uma unidade produtiva que atinja uma relação otimizada entre os inputs e os outputs é 

considerada eficiente (BOVAIRD, 2005; DAFT, 2014), mesmo que, em alguns momentos, o 

conceito de eficácia (effectiveness) se aproxime do valor da eficiência, quando aquele (eficácia) 

é apresentado como o nível de realização em função do valor investido (BOVAIRD, 2005). 

Mas, em resumo, a execução das atividades onde os recursos sejam aplicados de forma 

equilibrada, e forneçam um resultado desejado, é considerada eficiente (DRUCKER, 2012). 

Nas práticas de iniciativa privada é comum se associar a eficiência com a obtenção de 

produtos onde seja percebido o maior lucro possível. E essa foi a medida de desempenho 

utilizada pelas organizações privadas por muitas décadas (BOVAIRD, 2005). Apesar da 

eficiência na prestação de serviços públicos estar estreitamente ligada ao nível de qualificação 

dos servidores que desempenhem as funções designadas (RACOCEANU et. al., 2009), é 

possível detectar indicadores de desempenho que possam ir além da formação profissional do 

servidor. Esses indicadores, em determinada perspectiva, podem representar a eficiência através 

de “valores públicos” como saúde, segurança, suporte coletivo de necessidades entre outros 

(RUTGERS e VAN DER MEER, 2010). 

No entanto, mesmo que a consideração de “valores públicos” possa servir de abordagem 

para a configuração da eficiência, esse valor, mesmo na Administração Pública, está 

relacionado à otimização dos recursos empreendidos nas atividades (BOVAIRD, 2005; DAFT, 

2014). Esse aspecto da eficiência, em que os resultados são considerados em relação aos 

insumos utilizados, também é denominada de “eficiência técnica” (RUTGERS e VAN DER 

MEER, 2010). Porém, se por um lado o rendimento das atividades públicas deve ter como base 

a “eficiência técnica”, “por outro, elas precisam corresponder às necessidades e aos anseios 

daqueles para e com quem trabalha” (DENHARDT e CATLAW, p. 14, 2017). 
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As respostas dadas pela Administração Pública, às necessidades advindas da 

coletividade, nem sempre podem ser mensuradas pelo lucro das operações realizadas, pois, no 

campo social, o resultado financeiro positivo não é o objetivo das políticas públicas (RUTGERS 

e VAN DER MEER, 2010). Apesar da lucratividade não ser a qualidade final das políticas 

públicas, isso não afasta a busca pela utilidade quando da implementação dessas ações sociais. 

Esse aparente embate entre as finalidades públicas de políticas que procurem atender 

aos anseios da coletividade e o incremento na qualidade dos atos praticados pelos órgãos 

estatais – onde cada prática governamental deve possuir como referência a eficiência técnica 

(melhor relação entre inputs e outputs) –, está presente no desenvolvimento da Administração 

Pública nos Estados Unidos (SCHEER, 2010). Este tema, inclusive, é objeto de pesquisa em 

que foi sugerido um conflito ideológico entre concepções femininas para abordagem dos 

problemas sociais (tendo como foco o auxílio aos pobres e necessitados) versus uma práxis 

governamental onde os administradores “precisariam se concentrar na busca masculina de fatos 

e números” (SCHEER, p. 835, 2010) (tradução do autor). 

A constatação de que relatórios externos de análise de desempenho podem não 

influenciar diretamente a tomada de decisão em parte das organizações públicas, não exercendo 

influência direta nos gestores dessas unidades (CAVALLUZZO e ITTNER, 2003), pode ser 

considerada um aspecto dessa dicotomia existente entre a busca por “valores públicos” 

(RUTGERS e VAN DER MEER, 2010) e a aplicação da eficiência técnica na prestação dos 

serviços. A busca pelo equilíbrio entre a produtividade dos serviços e a satisfação das 

necessidades sociais, coloca a eficiência no setor público em um ambiente de realização mais 

abrangente do que é apresentado na iniciativa privada. 

A performance das organizações públicas é avaliada levando em consideração 

atividades como saúde, educação, infraestrutura ou desempenho econômico (AFONSO; 

SCHUKNECHT e TANZI, 2005). Diante dessa situação, a aplicação de técnicas 

administrativas da iniciativa privada, no setor público, deve ser tomada com precaução e 

cuidado, uma vez que é observada uma complexidade de agentes, interesses, redes de atuação, 

objetivos entre outros, distintos da realidade das empresas (KICKERT, 1997). 

É levando em consideração esse contexto que, para Grandy (2009), pode-se afirmar que 

as decisões tomadas pelos agentes públicos encontram respaldo na eficiência técnica. No 

entanto, sem sempre é possível a mensuração dos ganhos obtidos nas práticas estatais 

realizadas, sendo necessária uma abordagem que apresente os resultados alcançados de acordo 

com todos os valores estimados quando da realização de políticas públicas, e, a partir dessa 

apresentação abrangente, a verificação da legitimidade dos valores alcançados. 
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Quando a eficiência técnica não for o elemento essencial na prática administrativa 

realizada, deve o administrador público justificar a sua tomada de decisão e apresentar os 

valores públicos também presentes na política social empreendida (GRANDY, 2009; 

RUTGERS e VAN DER MEER, 2010). Dada a natureza de atuação das entidades públicas, a 

eficiência técnica “é uma condição necessária, mas não suficiente, para a realização consciente 

e responsável do trabalho das organizações públicas” (GRANDY, p. 1121, 2009) (tradução do 

autor). 

Diante da ausência de disputa de mercado para a realização de suas atividades (ou, 

quando tal fato ocorre, não influencia na continuidade das tarefas das instituições), as 

organizações públicas exigem uma abordagem especial para uma consideração mais realista 

sobre a eficiência organizacional pretendida. A avaliação da eficiência organizacional das 

instituições públicas deve, então, envolver um sistema que compreenda os seguintes fatores 

(DRUCKER, 2012): 

• Definir de forma clara sobre os propósitos e missões organizacionais; 

• Possuir objetivos e metas decorrentes de seus propósitos e missões; 

• Estabelecer quais as prioridades para a realização desses objetivos e metas; 

• Estipular indicadores de desempenho; 

• Empregar os indicadores de desempenho como fonte importante de informações; 

• Auditar continuamente os objetivos e resultados, visando uma avaliação crítica 

sobre as atividades. 

Ou seja, a eficiência organizacional das instituições de serviço público exige uma ação 

sistemática dos gestores, para que os objetivos estratégicos sejam atingidos através de um 

desempenho coerente com os propósitos e missões organizacionais. 

Dessa forma, o atendimento à condição necessária (eficiência) (GRANDY, 2009) por 

parte da Administração Pública, considerando toda a complexidade envolvida nesse campo de 

atuação (KICKERT, 1997), tem, na Gestão de Pessoas do Setor Público, um instrumento 

gerencial fundamental para o alcance dos valores públicos desejados pela sociedade 

(RUTGERS e VAN DER MEER, 2010). Não há serviço público prestado sem o auxílio de um 

servidor.  

 

 

2.3 Análise Envoltória de Dados (DEA) e o dimensionamento da força de trabalho. 
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Importante instrumento de suporte à tomada de decisão gerencial, a Análise Envoltória 

de Dados (DEA – Data EnvelopmentAnalysis) consiste em uma técnica de pesquisa operacional 

baseada em uma programação linear capaz de fornecer uma medida de avaliação da eficiência 

relativa das diferentes unidades tomadoras de decisão (DMU - Decision Making Unit) 

analisadas. Tal mecanismo permite ao gestor reconhecer a eficiência/ineficiência de 

determinadas práticas, o que seria inviável com a utilização de outros recursos analíticos 

(COLIN, 2015). 

Destaca-se que ao estabelecer o grupo formador das unidades tomadoras de decisão 

abordadas na análise envoltória de dados deve haver homogeneidade quanto aos seguintes 

pontos (GOLANY & ROLL, 1989; SOARES DE MELLO et al., 2005): 

1. uniformidade em relação às informações estudadas; 

2. desempenho das mesmas atribuições; 

3. metas similares entre as unidades; e 

4. conjunturas mercadológicas semelhantes. 

Sem as referidas similitudes não é possível realizar a comparação pretendida pela 

técnica apresentada. 

Cada DMU é representada por uma variedade de outputse inputs, sendo a ideia básica a 

comparação de tais fatores. Sendo assim, a utilização da referida técnica se dará em função da 

quantidade de saídas criadas (outputs) e dos recursos utilizados como insumos (inputs), o que 

permite (COLIN, 2015): 

● Destacar as unidades tomadoras de decisão mais eficientes; 

● Detectar as unidades tomadoras de decisão menos eficientes em comparação às 

mais eficientes. 

A utilização da programação linear como instrumento de avaliação de eficiência 

produtiva encontra amplo respaldo da literatura (SIMAR & WILSON, 2007). O conceito de 

auferir os níveis de eficiência produtiva, tendo como referência um quadro não paramétrico de 

análise, tem sua origem no estudo pioneiro de Michael James Farrell (1957) (SIMAR & 

WILSON, 1998). Neste estudo pioneiro, Farrell (1957) teve como foco o cálculo da eficiência 

a partir de insumos utilizados em relação ao produto obtido (TUPY & YAMAGUCHI, 1998). 

Atualmente, a análise envoltória de dados (DEA) tem por objetivo estimar uma fronteira 

relativa que leve ao máximo de produção, utilizando o mínimo de insumos. Isto é, seu 

mecanismo tem início com a chamada fronteira de possibilidades de produção, capaz de analisar 

a eficiência técnica, definida como a capacidade de alterar a quantidade de insumos devido ao 

que é produzido, ou para alterar o que é produzido devido ao que é consumido (CUNHA et al, 
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2018). As medidas de eficiência são, então, calculadas em relação a essa fronteira. Dessa forma, 

as DMU’s mais eficientes ficam em cima da linha da fronteira, enquanto que as menos 

eficientes ficam abaixo da mesma (FUENTES, FUSTER & LILLO-BAÑULS, 2016; RUIZ e 

SIRVENT, 2016; MAYSTON, 2017;).  

Observe na figura abaixo que a DMU B é a mais eficiente pois está sobre a fronteira de 

eficiência, enquanto que a DMU’s A, C e D são menos eficientes por estarem abaixo da mesma.  

 

Figura 3 Fronteira de eficiência 

 

 

Fronteira de Eficiência 

Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 3) 

 

Nesse sentido, comparar a eficiência interna a partir da comparação entre unidades 

organizacionais processualmente semelhantes (GOLANY & ROLL, 1989; SOARES DE 

MELLO et al., 2005) pode resultar em um procedimento dimensionamento da força de trabalho. 

Como o foco principal do dimensionamento é calcular o quantitativo necessário de 

trabalhadores para executar uma tarefa, o número de pessoas em cada área há de ser calculado 

e considerado a entrada para o DEA. Por sua vez, é necessário criar um índice que sirva como 

saída, orientado para o objetivo de gerar mais valor organizacional (CUNHA et al, 2018). 

 

 

2.3.1 Modelos básicos da análise envoltória de dados (DEA): 

Dois modelos básicos envolvendo a DEA são geralmente utilizados nas aplicações. O 

primeiro chamado de CCR, nomenclatura utilizada em razão do nome de seus idealizadores 

CHARNES, COOPER e RHODES, ou CRS (Constant Returns to Scale). O segundo chamado 
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de BCC, também em homenagem a seus idealizadores BANKER, CHARNES e COOPER, ou 

VRS (Variable Returns to Scale). 

 A unidade tomadora de decisão (DMU) tem a constituição de sua escala produtiva a 

partir da relação entre as suas entradas (inputs) e saídas (outputs), aqui consideradas fatores de 

produção. Quando ocorre um acréscimo no quantitativo de inputs e, proporcionalmente, esse 

aumento seja verificado no volume de outputs, tem-se um rendimento constante de escala 

(MONNTELLA, 2012). Detectando-se um aumento da produção maior que o acréscimo dos 

fatores produtivos, observa-se um rendimento crescente de escala. Se o inverso ocorre (fatores 

produtivos possuem um aumento maior que o detectado na produção) verifica-se o efeito 

denominado rendimento decrescente de escala (VASCONCELLOS, OLIVEIRA & BARBIERI 

2011).  

No que diz respeito ao modelo BCC, pressupõe-se que as DMUs apresentem retornos 

variáveis de escala onde o aumento de input não necessariamente acarrete acréscimo 

proporcional ao output. Pode-se, inclusive, em algumas situações, ser detectado um decréscimo 

no quantitativo de produtos entregues, apesar do incremento no número de entradas. Tal 

concepção teórica é capaz de “distinguir a ineficiência técnica da de escala, estimando a 

eficiência técnica pura de uma dada escala de operações, e identificando se estão presentes 

ganhos de escala crescente, decrescente ou constante, para futura exploração”. (MELO, 2019, 

p.20). 

Por seu turno, o modelo CCR relega a proporcionalidade da produção entre as unidades 

pesquisadas e “quando calcula a eficiência, (...) é obtida por meio da divisão entre a sua 

produtividade e a maior produtividade dentre as DMUs analisadas na observação” 

(MARIANO, ALMEIDA e REBELATTO, 2006, p. 5). O que estabelece uma diferença 

importante entre os modelos CCR e BCC, visto este último (BCC) ter trazido àquela 

metodologia (CCR) a possibilidade de se considerar a economia de escala na análise de 

eficiência das DMUs (BANKER, CHARNES e COOPER, 1984 e MARIANO, ALMEIDA e 

REBELATTO, 2006). Sendo que, no modelo aplicado nesta pesquisa, qual seja, o CCR com 

orientação para o input, “a eficiência de uma DMU é obtida dividindo-se sua produtividade 

pela maior produtividade dentre as DMUs que apresentam o mesmo tipo de retorno a escala” 

(MARIANO, ALMEIDA e REBELATTO, 2006, p. 5). 

O desmembramento do conjunto de DMUs, tendo como base os níveis de retorno de 

escala verificados, visa considerar as peculiaridades das unidades organizacionais analisadas. 

Essas características podem estar relacionadas com fatores externos às atividades 

administrativas (MELO, 2009), cujas causas independem das decisões gerenciais e do controle 
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da DMU. Por outro lado, os fatores internos “podem ser controláveis pelas DMUs, mas são 

limitados pela escala usada, como por exemplo, porcentagens, grandezas de ordens diferentes, 

ou por limites físicos, como o tamanho de cada área ou a demanda de mercado” (MELO, 2019, 

p.21). 

Ressalta-se que o modelo CCR proporciona o cálculo da eficiência total, considerada 

global por abranger as eficiências de escala e técnica, sendo que o objeto de estimativa da 

metodologia BCC é, mais especificamente, uma das componentes da eficiência total, qual seja 

a eficiência técnica (SOUZA, SCATENA e KEHRIG, 2016). 

O modelo CCR ou CRS é capaz de avaliar a eficiência total, identificar a 

eficiência/ineficiência das DMU’s, além de determinar a que distância da fronteira de eficiência 

estão aquelas unidades ineficientes. Como trabalha com retornos constantes de escala, eventuais 

variações nos inputs provoca proporcional variação nos outputs, sendo certo que tanto na 

análise que leva em consideração os inputs, quanto naquela que diz respeito aos outputs, a 

eficiência será equivalente (CHARNES, COOPER e RHODES, 1978; COOPER, SEIFORD e 

TONE, 2007; SOARES DE MELLO et al., 2005). 

 Quando orientado ao input em programação linear, o modelo em tela, com formulação 

de multiplicadores (primal), é representado matematicamente da seguinte forma:   

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓0 =  ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗0

𝑠

𝑗=1

 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0

𝑟

𝑖=1

= 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠

𝑗=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟

𝑖=1

 ≤ 0 , ∀𝑘 

𝑣𝑖; 𝑢𝑗 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑗 
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Nesse modelo, 𝐸𝑓𝑓0 representa a eficiência da 𝐷𝑀𝑈0; 𝑢𝑗 e 𝑣𝑖 são os pesos dos outputs e 

inputs respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs 

i e outputs j da 𝐷𝑀𝑈0.  

Por sua vez, quando o modelo CCR é orientado ao input em programação linear, com 

formulação de envelope (dual), fica representado conforme se segue: 

 

 

 

sujeito a  

 

 

Na fórmula acima, 𝜃 representa a eficiência da DMU0 calculada pela expressão ℎ0 = 

1/(Eff0 ); 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs j 

da DMU0; 𝜆𝑘 é a contribuição da DMUk na formação do alvo da DMU0. 

Relativamente ao modelo CCR orientado ao output em programação linear, com 

formulação de multiplicadores (primal) é representado matematicamente na forma a seguir, em 

que a eficiência da DMU0 é calculada pela expressão ℎ0 = 1/Eff0. 

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ0 =  ∑ 𝑣𝑗𝑥𝑗0

𝑟

𝑗=1

 

Sujeito a 

∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖0

𝑠

𝑗=1

= 1 
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∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠

𝑗=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟

𝑖=1

 ≤ 0, ∀𝑘 

𝑢𝑗; 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

 

Onde, ℎ0 corresponde à eficiência da DMU0; 𝑢𝑗 e 𝑣𝑖 são os valores dos outputs e inputs 

respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e 

outputs j da DMU0.  

Já o modelo CCR sob a ótica do output em programação linear, com formulação de 

envelope (dual) é representado matematicamente consoante formulação abaixo: 
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Sujeito a 

 

 

Em que, 𝜃 representa a eficiência da DMU0 calculada pela expressão ℎ0 = 1/Eff0; 𝑥𝑖𝑘 

e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs j da DMU0; 𝜆𝑘 é 

a contribuição da DMUk na formação do alvo da DMU0. 

O segundo modelo básico envolvendo a DEA é o BCC ou VRS permite a projeção de 

cada DMU ineficiente sobre a superfície de fronteira determinada pelas DMU’s eficientes. Por 

trabalhar com retornos variáveis de escala, a relação entre inputs e outputs assume a forma 

convexa, o que possibilita que as DMUs que possuem baixos valores de inputs tenham retornos 

crescentes de escala e aquelas com altos valores tenham retornos decrescentes (BANKER, 

CHARNES e COOPER, 1984; COOPER, SEIFORD e TONE, 2007; SOARES DE MELLO et 

al., 2005). 

Quando orientado ao input em programação linear, com formulação de envelope 

(primal), este modelo representa-se da seguinte forma: 

 

 

Sujeito a  
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Na fórmula acima, 𝜃 representa a eficiência da DMU0 calculada pela expressão ℎ0 = 

1/Eff0; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs j da 

DMU0; 𝜆𝑘 é a contribuição da DMUk na formação do alvo da DMU0.  

Por sua vez, quando o modelo BCC orientado ao input em programação linear, com 

formulação de multiplicadores (dual), fica representado conforme se segue: 

 

 

Sujeito a 

 

 

Onde, 𝑢𝑗 e 𝑣𝑖 são os pesos dos outputs e inputs respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs 

i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs j da DMU0; 𝑢∗ é a variável dual 

associada à condição  sendo interpretada como fator de escala. 

O modelo BCC orientado ao output em programação linear, com formulação de 

envelope (primal) é representado matematicamente consoante formulação abaixo: 
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Sujeito a 

 

 

Em que, 𝜃 representa a eficiência da DMU0 calculada pela expressão ℎ0 = 1/(Eff0 ) ; 

𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs j da DMU0; 

𝜆𝑘 é a contribuição da DMUk na formação do alvo da DMU0. 43  

Já modelo BCC orientado ao output em programação linear, com formulação de 

multiplicadores (dual) apresenta-se da seguinte forma: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝐸𝑓0 =  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0

𝑟

𝑖=1

+  𝑣∗ 

 

Sujeito a 

∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖0

𝑚

𝑖=1

= 1 

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟

𝑖=1

+  ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠

𝑗=1

− 𝑣∗  ≤ 0, ∀𝑘 

𝑣𝑖 ; 𝑢𝑗 ≥ 0, 𝑢∗ ∈ R 

 

Na fórmula acima, 𝑢𝑗 e 𝑣𝑖 são os pesos dos outputs e inputs respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são 

os inputs i e outputs j da DMUk; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs j da DMU0; 𝑣∗ é a variável 

dual associada à condição  sendo interpretada como fator de escala. 
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2.3.2 Modelos paramétricos de fronteiras esférica e elipsoidal 

Os modelos clássicos de DEA são baseados na liberdade de ação do tomador de decisão, 

de modo que, para uma DMU alcançar eficiência suas entradas (inputs) podem ser diminuídas 

ou as saídas (outputs) aumentadas sem limitações (AVELLAR, 2010). No entanto, esse espaço 

para o exercício de escolhas é mais limitado no setor público (RUGGIERO, 1996). Vale dizer, 

o tomador de decisão na esfera estatal tem, como realidade de atuação profissional, o constante 

desafio de lidar com situações em que a soma de inputs é constante, a exemplo da força de 

trabalho nas instituições federais de ensino (GOMES, MELLO e LINS, 2004). 

O tipo de limitação classificado como a soma constante de inputs já foi abordada através 

de modelos DEA de ganhos de soma zero (ZSG). Nesse caso, o modelo clássico de DEA é 

usado como ponto de partida para o desenvolvimento e uso do modelo modificado e o ZSG-

DEA assume que a soma dos outputs é constante. Tal procedimento é semelhante a um jogo de 

soma zero, no qual o output/input de uma DMU é retirado da possibilidade de utilização por 

parte de outra DMU (LINS et. al., 2003).  

Entre as opções de busca de solução para os problemas em que o total de inputs não 

pode ser diminuído encontram-se as propostas de aplicação dos modelos de fronteira 

hiperbólica (AVELLAR, MILIONI e RABELLO, 2005), que se opõem ao modelo proposto por 

Lins et. al. (2013) por ser um modelo paramétrico (Fronteira Parabólica). Desse modo, para o 

modelo de fronteira hiperbólica é necessário haver a predeterminação da fronteira de eficiência 

(AVELLAR, MILIONI e RABELLO, 2005). 

Ainda no objetivo de se alocar os recursos de forma justa, foi desenvolvido um modelo 

DEA paramétrico de fronteira esférica (AVELLAR, MILIONI e RABELLO, 2007), com base 

em uma soma constante de inputs. Referido modelo apresenta a forma côncava da fronteira da 

CCR e pressupõe a existência de um local geométrico com uma forma esférica que garanta sua 

concavidade, visando encontrar uma maneira de distribuir um recurso global entre as DMUs 

avaliadas, considerando que atribuições individuais serão justas pelo requisito de que todas as 

DMUs sejam eficientes, levando em consideração os valores de todas as outras variáveis (tanto 

de inputs quanto de outputs) presentes no problema em questão (fronteira de eficiência com 

formato esférico) (AVELLAR, MILIONI e RABELLO, 2007).  

O modelo de fronteira esférica transpõe a fronteira poliangular presente no modelo 

“DEA original, linear por partes, por uma fronteira suavizada” (AVELLAR, p. 21, 2010). O 

modelo busca, entre todas as possíveis fronteiras esféricas, aquela onde todas as DMUs sejam 

eficientes a partir da realocação dos inputs avaliados (AVELLAR, 2010). 
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Considerando n DMUs, s outputs, m inputs e que exista um input𝑓𝑗 a ser redistribuído. 

A modelagem da fronteira esférica é apresenta na seguinte equação (AVELLAR, 2010): 

 

1

𝑅
=

(𝑓𝑗 +  ∑
𝑥𝑖𝑗

𝑎𝑖

𝑚
𝑖=1 )

√∑ (
𝑦𝑟𝑗

𝑏𝑟
)

2
𝑆
𝑟=1

 

 

Para: 𝑦𝑟𝑗 = valor do outputr para a DMU j; 𝑥𝑖𝑗 = valor do inputi para a DMU j; 𝑏𝑟 = 

máximo output entre todas as DMUs; 𝑎𝑖 = máximo input entre todas as DMUs; F = valor total 

do input  a ser redistribuído; 𝑓𝑗 = valor do input a ser redistribuído da DMU j; R = raio da 

circunferência centrada em (0;0). 

 

O valor de 𝑓𝑗 pode ser obtido por(AVELLAR, 2010): 

 

 

𝑓𝑗 =
(𝐹 +  ∑ ∑

𝑥𝑖𝑗

𝑎𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 ) √∑ (

𝑦𝑟𝑗

𝑏𝑟
)

2
𝑆
𝑟=1

∑ √∑ (
𝑦𝑟𝑗

𝑏𝑟
)

2
𝑆
𝑟=1

𝑛
𝑗=1

−  ∑
𝑥𝑖𝑗

𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 

 

Em modelos paramétricos nos quais sejam verificadas somas constantes, apresenta-se 

como atributo essencial para essa caracterização o fato de a fronteira de eficiência 

parametrizada pela equação de uma forma funcional representando um lugar geométrico 

anteriormente estabelecido e adaptado à forma da fronteira encontrada na metodologia DEA. 

Em sentido oposto, nos modelos clássicos da DEA não ocorre a parametrização da fronteira de 

eficiência (AVELLAR, 2010). 

O lugar geométrico que caracterizará a parametrização da fronteira de eficiência tem 

relação com as ‘variáveis soma constante’ a serem distribuídas. Em se tratando de distribuição 

de outputs, em que se busca atingir a eficiência através da distribuição de outputs de soma 

constante para várias DMUs, o lugar geométrico possuirá a convexidade da fronteira DEA 

original (AVELLAR, 2010). Em se tratando de distribuição de inputs, a soma constante 

apresentará um lugar geométrico côncavo relacionado à fronteira de eficiência original 

(AVELLAR, 2010). 

O modelo paramétrico de soma constante aqui aplicado, tem como principal 

característica a utilização de um lugar geométrico elipsoidal onde estará demarcada a fronteira 

de eficiência, proposto por Avellar (2010). Cabendo ressaltar que, a abordagem da fronteira de 
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eficiência esférica já foi proposta anteriormente (AVELLAR et al., 2007) para a distribuição 

de inputs de soma constante. 

Com a utilização do Modelo de Fronteira Elipsoidal apresentado por Avellar (2010), 

tem-se a garantia de uma distribuição de inputs de forma paramétrica e soma constante para 

todas as DMUs. Verifica-se, assim, uma fronteira de eficiência com lugar geométrico elipsoidal 

e com ordenação CCR “fortemente eficiente” (ALVES, MILIONI e SOMA, 2012).   

Pode-se afirmar que o lugar geométrico elipsoidal consiste numa generalização do lugar 

geométrico esférico, posto que, ao se estabelecer valores iguais a zero às excentricidades 

presentes na elipse, obtém-se um formato esférico. Essa relação confere ao modelo elipsoidal 

uma vantagem em relação ao modelo de fronteira esférica, qual seja, um espaço maior para o 

arranjo de inputs (AVELLAR, 2010). Visto que,  

 
“cada solução DEA CCR fortemente eficiente está relacionada a uma 

combinação de excentricidades, que por sua vez corresponde a uma distinta 

distribuição de pesos (...) além de proporcionar ao decisor a vantagem 

estratégica na escolha da distribuição de pesos mais adequada” 
(AVELLAR, p. 20, 2010).  

 

 

Observando “𝑒” a excentricidade da elipse e 𝑎3como a distância do centro do lugar 

geométrico elipsoidal a um de seus focos. Por seu turno, tem-se ∑ 𝑓𝑗 = 𝐹𝑛
𝑗=1 , logo 

 

 
 

 

Ampliando a formulação do modelo de fronteira esférico para soutputs e apenas um 

input, possibilita a derivação para o modelo elipsoidal da seguinte maneira: 

 

 

 

A hipótese de que o lugar geométrico elipsoidal tem seu centro na origem evita a 

situação onde a parte do setor da elipse selecionado pelo modelo acabaria não sendo monótona 



60 

 

 

no primeiro quadrante, como é conhecida uma fronteira de eficiência (MILIONI et. al., 2011). 

Ainda nesse sentido, facilitaria a solução do problema sem torná-lo excessivamente restritivo. 

Tal procedimento tem a possibilidade de ser aplicado quando houver s outputs, desde que o 

menor eixo seja selecionado e isolado. Sendo assim, para soutputs, tem-se (MILIONI et. al., 

2011): 

 

 
 

 

Dessa maneira, desde que  ∑ 𝑓𝑗 = 𝐹𝑛
𝑗=1 , ao se isolar 𝑓𝑗 tem-se (MILIONI et. al., 2011): 

 

 
 

 

2.3.3A Análise Envoltória de Dados (DEA) e o dimensionamento da força de trabalho: 

Uma organização que pretenda atingir um nível de eficiência organizacional precisa 

implementar certos planejamentos estratégicos que possibilitem que essa meta seja atingida 

(eficiência). A articulação de práticas institucionais, através de formalidades que proporcionem 

o controle dos atos praticados, se dará pelas tomadas de decisões gerenciais. O rumo das 

atividades organizacionais é construído por resoluções que buscam a eficiência, bem como, a 

implementação do planejamento. 

A tomada de decisão gerencial é constituída pela compreensão dos momentos 

vivenciados pelas organizações, sejam eles bons (oportunidades) ou ruins (ameaças), a partir 

das escolhas feitas pelos gestores diante dos acontecimentos (oportunidades e ameaças), isto é, 

no momento em que definem os rumos e ações institucionais (JONES, 2012). Percebe-se, 

portanto, que tais escolhas são determinantes para a produção do desempenho organizacional. 

Um dos aspectos mais importantes na construção do processo de tomada de decisão está 

no fato de o gestor ter acesso às informações decorrentes da atuação organizacional. Sem fontes 

de dados não há escolha deliberada de maneira articulada. Sem informação não há decisão que 
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produza resultados eficientes (JONES, 2012). E essa questão de decidir pautado em 

conhecimento é determinante quando se compreende a influência de diversos atores nos rumos 

organizacionais (ALMEIDA, 2013), pois, caso o gestor não possua o acesso às informações 

necessárias, as diversas fontes de influência poderão causar vícios nas escolhas administrativas. 

Pesquisas colocam a Gestão de Pessoas como vetor estratégico para o estabelecimento 

de uma vantagem competitiva, colocando as práticas gerenciais de recursos humanos para a 

abordagem através do desempenho organizacional de vários setores (TSENG e LEE, 2009). 

Deve ser destacado o fato de o valor estratégico não estar presente nas realizações praticadas 

por todos os trabalhadores de uma organização. E, ainda que se considere somente os 

trabalhadores voltados para a atividade-fim de uma instituição pesquisada, sem um trabalho de 

coordenação contínua pode ocorrer a diminuição da importância estratégica das atividades 

exercidas por esses funcionários (área-fim) (LOPEZ‐CABRALES, VALLE e HERRERO, 

2006). 

A proposição da Análise Envoltória de Dados (DEA) como metodologia de 

dimensionamento da força de trabalho observa-se a pela utilização do DEA para medir a 

eficiência produtiva, tendo como base a participação de trabalhadores no resultado 

organizacional. Em algumas abordagens são consideradas como variáveis de saída (outputs) o 

“lucro” e, de entradas (inputs), os “ativos”, “ativos líquidos” e “quantidade de funcionários” 

(LOPEZ‐CABRALES, VALLE e HERRERO, 2006). Em outros estudos o modelo conceitual 

usado para esse problema de pesquisa contém componentes como: práticas de recursos 

humanos, desempenho organizacional e categoria organizacional.  

A variável independente “práticas de recursos humanos” é descrita por motivação, 

participação, treinamento, contratação e remuneração, enquanto a variável dependente 

“desempenho organizacional” é descrita por rotatividade, produtividade, desempenho 

financeiro corporativo, desempenho percebido do mercado, desempenho dos funcionários, 

inovação e relações entre empregados. A variável “categoria organizacional”, incluindo 

desenvolvimento, comum, estrato e cultura racional, é projetada para ser quatro condições 

(TSENG e LEE, 2009). 

Para a construção dessa proposta de utilização, apresentam-se encadeamentos 

argumentativos sobre as metodologias qualitativas necessárias para a estipulação, mensuração 

e valoração das informações utilizadas no DEA. Ou seja, estudos demonstram que a ideia 

apresentada (o uso da DEA para mensurar a força de trabalho) encontra plausibilidade não só 

no referencial teórico de abordagem quantitativa, como também na parte qualitativa dos estudos 

anteriores que serviram de base para o tema desenvolvido pelos autores (CUNHA et al, 2018). 
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Mesmo com a presença de um razoável referencial teórico que disserta sobre o 

planejamento da força de trabalho ser considerado de viés qualitativo, também se constata a 

abordagem quantitativa do dimensionamento através da Análise Envoltória de Dados (DEA) 

(CUNHA et al, 2018). Por ser um assunto mais complexo o tema exige conhecimento, além 

das práticas de Gestão de Pessoas para a construção metodológica de aplicação do DEA. Isto é, 

sem um discernimento antecedente sobre a avaliação de eficiência através do método analisado, 

pouco pode ser assimilado (CUNHA et al, 2018). 

A tomada de decisão gerencial é constituída pela compreensão dos momentos 

vivenciados pelas organizações, sejam eles bons (oportunidades) ou ruins (ameaças), a partir 

das escolhas feitas pelos gestores diante dos acontecimentos (oportunidades e ameaças), isto é, 

no momento em que definem os rumos e ações institucionais (JONES, 2012). Percebe-se, 

portanto, que tais escolhas são determinantes para a produção do desempenho organizacional. 

Um dos aspectos mais importantes na construção do processo de tomada de decisão está 

no fato de o gestor ter acesso às informações decorrentes da atuação organizacional. Sem fontes 

de dados não há escolha deliberada de maneira articulada. Sem informação não há decisão que 

produza resultados eficientes (JONES, 2012). E essa questão de decidir pautado em 

conhecimento é determinante quando se compreende a influência de diversos atores nos rumos 

organizacionais (ALMEIDA, 2013), pois, caso o gestor não possua o acesso às informações 

necessárias, as diversas fontes de influência poderão causar vícios nas escolhas administrativas. 

Pesquisas colocam a Gestão de Pessoas como vetor estratégico para o estabelecimento 

de uma vantagem competitiva, colocando as práticas gerenciais de recursos humanos para a 

abordagem através do desempenho organizacional de vários setores (TSENG e LEE, 2009). 

Deve ser destacado o fato de o valor estratégico não estar presente nas realizações praticadas 

por todos os trabalhadores de uma organização. E, ainda que se considere somente os 

trabalhadores voltados para a atividade-fim de uma instituição pesquisada, sem um trabalho de 

coordenação contínua pode ocorrer a diminuição da importância estratégica das atividades 

exercidas por esses funcionários (área-fim) (LOPEZ‐CABRALES, VALLE e HERRERO, 

2006). 

A proposição da Análise Envoltória de Dados (DEA) como metodologia de 

dimensionamento da força de trabalho observa-se a pela utilização do DEA para medir a 

eficiência produtiva, tendo como base a participação de trabalhadores no resultado 

organizacional. Em algumas abordagens são consideradas como variáveis de saída (outputs) o 

“lucro” e, de entradas (inputs), os “ativos”, “ativos líquidos” e “quantidade de funcionários” 

(LOPEZ‐CABRALES, VALLE e HERRERO, 2006). Em outros estudos o modelo conceitual 
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usado para esse problema de pesquisa contém componentes como: práticas de recursos 

humanos, desempenho organizacional e categoria organizacional.  

A variável independente “práticas de recursos humanos” é descrita por motivação, 

participação, treinamento, contratação e remuneração, enquanto a variável dependente 

“desempenho organizacional” é descrita por rotatividade, produtividade, desempenho 

financeiro corporativo, desempenho percebido do mercado, desempenho dos funcionários, 

inovação e relações entre empregados. A variável “categoria organizacional”, incluindo 

desenvolvimento, comum, estrato e cultura racional, é projetada para ser quatro condições 

(TSENG e LEE, 2009). 

Para a construção dessa proposta de utilização, apresentam-se encadeamentos 

argumentativos sobre as metodologias qualitativas necessárias para a estipulação, mensuração 

e valoração das informações utilizadas no DEA. Ou seja, estudos demonstram que a ideia 

apresentada (o uso da DEA para mensurar a força de trabalho) encontra plausibilidade não só 

no referencial teórico de abordagem quantitativa, como também na parte qualitativa dos estudos 

anteriores que serviram de base para o tema desenvolvido pelos autores (CUNHA et al, 2018). 

Mesmo com a presença de um razoável referencial teórico que disserta sobre o 

planejamento da força de trabalho ser considerado de viés qualitativo, também se constata a 

abordagem quantitativa do dimensionamento através da Análise Envoltória de Dados (DEA) 

(CUNHA et al, 2018). Por ser um assunto mais complexo o tema exige conhecimento, além 

das práticas de Gestão de Pessoas para a construção metodológica de aplicação do DEA. Isto é, 

sem um discernimento antecedente sobre a avaliação de eficiência através do método analisado, 

pouco pode ser assimilado (CUNHA et al, 2018). 

Os resultados obtidos através da aplicação do DEA para o dimensionamento da força de 

trabalho fornecem à Gestão de Pessoas parâmetros para a compreensão do desempenho 

operacional de suas operações, e fornecem respostas adequadas aos níveis dos itens de entrada 

(input) e saída (output). Além disso, a utilização adequada dos recursos possibilita às 

organizações um incremento na eficiência operacional (HU, LAI & HUANG, 2009). 

A maior parte dos estudos que abordam os impactos das práticas de Gestão de Pessoas 

no desempenho organizacional se concentrou em mais de um setor existente nas instituições 

pesquisadas. No entanto, verificam-se abordagens vantajosas ao se investigar práticas de Gestão 

de Pessoas, e a sua influência no desempenho organizacional, tendo como objeto de estudo 

somente um departamento mesmo que essa prática represente parcialmente os efeitos gerais das 

políticas de Gestão de Pessoas (TSENG e LEE, 2009). 
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Aplica-se o DEA, também, para a compreensão sobre a hipótese de trabalhadores 

ligados à área-fim serem relacionados, positivamente, a um capital humano estrategicamente 

elevado, assim como, se esses mesmos trabalhadores estão associados positivamente aos 

recursos baseados em resultados; orientados à qualidade; fidelização do cliente; e, a capacidade 

baseada em resultados para “diversidade de produtos” (LOPEZ‐CABRALES, VALLE e 

HERRERO, 2006). 

Encontram-se pesquisas onde a proposta de se estabelecer uma metodologia de 

dimensionamento da força de trabalho através da análise da eficiência proporcionado pela DEA 

é construída com base no mapeamento das competências dos trabalhadores, compondo o 

modelo para determinação dos índices de capacidade produtiva (PCI). Neste caso, pelo DEA 

se tratar de um método matemático não paramétrico, torna-se dispensável as ligações entre 

inputs e outputs produtivos (CUNHA et al, 2018). 

A discussão sobre os relatórios eficazes das práticas de Gestão de Pessoas e medidas de 

desempenho organizacional em cada tipo de cultura tem implicações úteis para os tomadores 

de decisão. O debate demonstra a necessidade de um suporte adequado à tomada de decisão no 

desempenho organizacional, mesmo quando diferentes culturas são comparadas (TSENG e 

LEE, 2009). A complexidade presente nas relações de trabalho, e o quanto a Gestão de Pessoas 

demonstra sua importância para o resultado final das organizações, coloca a aplicação do DEA 

como necessária para a elaboração das tomadas de decisão. 

Uma das características importantes do DEA é a sua capacidade em lidar com entradas 

e saídas multidimensionais, ao contrário dos indicadores de desempenho tradicionais que 

geralmente usam medidas únicas de inputs e outputs(HU, LAI e HUANG, 2009). Métodos de 

avaliação em geral se valem do mesmo tipo de eficiência das unidades de tomada de decisão. 

Ocorre a necessidade de inserção dos dados e escolha da unidade de decisão de destino para se 

comparar o resultado e obter uma pontuação composta por ponderação. Em seguida, a 

pontuação de cada unidade de decisão mostrará o grau de eficiência obtido para cada unidade 

(LI, 2011). Nesse aspecto a natureza não-paramétrica do DEA torna-se vantajosa como 

ferramenta para a tomada de decisão, uma vez que não há necessidade em se estabelecer 

relacionamentos preconcebidos para a construção do modelo analítico do desempenho da força 

de trabalho (HU, LAI e HUANG, 2009). 

Diferentemente de outras abordagens de fronteira que definem relacionamentos entrada-

saída estimando uma verdadeira fronteira de produção, o DEA usa dados reais de entrada-saída 

para construir uma fronteira de melhores práticas. Uma vez determinados os modelos, a 

aplicação do DEA na indústria é relativamente simples (HU, LAI e HUANG, 2009). Por outro 
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lado, a regra DEA pela transformação de um problema de programação fracionária para um 

problema de programação linear, sem um índice unificado de dimensão e, através do processo 

de otimização para determinar o valor dos pesos, torna a avaliação sobre a unidade tomadora 

de decisão mais objetiva. Sua aplicação (DEA) é constatada na avaliação dos recursos humanos 

para existentes nas universidades (LI, 2011). A metodologia DEA também já foi aplicada no sentido 

de redistribuir a força de trabalho (inputs) tendo como base modelos paramétricos utilizado em cenários 

de Retornos Variáveis de Escala, obtendo-se uma fronteira de eficiência com formato parabólico. Nessa 

situação, obteve-se uma nova composição de recursos onde atingiu-se o máximo de eficiência nas 

DMUs sem haver acréscimo no quantitativo dos inputs(MOREIRA, MELLO e MEZA, 2019). 
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

Este capítulo apresenta o problema a ser tratado, qual seja, as limitações da atual 

alocação da força de trabalho no âmbito do IFSUDESTEMG. Mais especificamente, em que 

circunstâncias (legais, gerenciais e organizacionais) fica estabelecido o direcionamento de 

servidores para a execução das atividades administrativas (área meio) nas rotinas da IFE aqui 

abordada. Neste diagnóstico investiga-se as causas, e características, do dimensionamento 

vigente, a fim de elaborar a propositura de instrumentos que mensurem tecnicamente o 

quantitativo de trabalhadores para as atividades referidas. 

 

3.1 Coleta e análise de informações sobre o problema 

 

A identificação do problema pesquisado é fundamental para qualquer proposta de 

pesquisa que seja reconhecida como tal. Essa determinação do objeto de estudo influenciará 

partes da estrutura do trabalho, tais como, “desenho do estudo, procedimentos de medição, 

estratégia de amostragem, estrutura de análise e estilo de redação” (KUMAR, 2011, p.40). A 

indagação que será o motor da investigação científica costuma surgir por alguma dificuldade 

(teórica ou prática) vivenciada pelo próprio pesquisador (KOTHARI, 2004). Sendo que a 

importância para o correto diagnóstico do problema reside na decisão sobre o que se pretende 

descobrir (KUMAR, 2011) através da construção da resposta para o tema explorado 

(KOTHARI, 2004). 

Escolher um problema de pesquisa que faça parte do seu interesse pessoal é a realidade 

enfrentada por muitos pesquisadores da área de gestão. No entanto, deve o investigador ir além 

da esfera subjetiva para realizar a formulação das perguntas, preocupando-se em restringir a 

abrangência de suas atividades, sob o risco de se perder o foco, e, consequentemente, 

inviabilizar o estudo pretendido (BRYMAN e BELL, 2011). É nesse eixo de delimitação do 

objeto de estudo que a pesquisa aplicada na área de gestão deve ser direcionada. Apresenta-se 

necessária uma maior descrição sobre o problema enfrentado para que “haja uma compreensão 

clara da decisão gerencial a ser tomada” (ZIKMUND et. al., 2009, p. 63). 

Para a realização do diagnóstico do problema aqui relatado, utilizou-se como 

ferramenta de pesquisa o MASP - Metodologia de Análise e Solução de Problemas. Posto 

que, previamente à proposta de dimensionar a força de trabalho com critérios pautados na 

eficiência produtiva, havia a necessidade de definição precisa desse obstáculo, pois, “antes de 

resolver os problemas é necessário identificá-los.” (CAMPOS, 2014, p. 94).  
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No que diz respeito à definição teórica sobre essa metodologia (MASP) cabe o 

destaque sobre a baixa produção científica direcionada a esse aspecto (conceito). Verifica-se 

uma preocupação maior em se delimitar a “abordagem instrumental, destinada à orientação de 

profissionais na utilização empírica do método para resolver problemas organizacionais” 

(ORIBE, 2008, p. 25). Apesar do volume considerável de trabalhos que abordam o tema, infere-

se um resultado baixo no tocante à análise estruturada desse instrumento de diagnóstico 

(ALVAREZ, 1996). 

A técnica aplicada (MASP) consiste em um “método de solução de problemas 

concebido de forma ordenada, composto de passos e subpassos predefinidos destinado a 

escolha de um problema, análise de suas causas, determinação e planejamento de um conjunto 

de ações” (ORIBE, 2008, p. 25). A aplicação dessa metodologia, no trabalho aqui apresentado, 

visou estabelecer uma estrutura onde a subjetividade fosse afastada quando da construção da 

proposta de dimensionamento da força de trabalho. Buscou-se reforçar a reprodutibilidade da 

pesquisa, dado o seu objetivo principal ser a elaboração de um produto tecnológico 

(Procedimento de alocação).   

Assim o MASP se divide em oito etapas, a saber: identificação do problema; 

observação; análise; plano de ação; ação; verificação de resultados; padronização e conclusão, 

que “constituem uma solução, verificação do resultado da solução e, finalmente, geração e 

disseminação de aprendizado decorrido de sua aplicação.O MASP prescreve como um 

problema deve ser resolvido e, não, como ele é resolvido” (ORIBE, 2008, p. 25), conforme 

exibido no Quadro 01. 
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Quadro 1 Metodologia de Análise e Solução de Problemas 

 

Fonte: CAMPOS, 2014 

 

Borba (1998, p. 62) diz que “se estes oito processos forem entendidos e executados em 

ordem, as atividades de melhoria terão consistência e as vantagens serão cumulativas”. Em 

um primeiro momento, parece ser um caminho longo e tortuoso para resolver problemas, mas 

trata-se de um delineamento de percurso seguro em sua aplicação. Seguindo em sua explanação, 

enfatiza que, se há uma variação nos resultados, a solução do problema está na variância dos 

fatores causadores, bastando encontrá-los. Geralmente, as causas dos problemas são 

provenientes de conhecimentos errôneos e operações incorretas (BORBA, 1998).  

Neste trabalho, o MASP foi aplicado tendo por objetivos a análise e solução do 

problema existente no dimensionamento da força de trabalho do IFSUDESTEMG. 
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Quadro 2 Metodologia de Análise e Solução do dimensionamento da força de trabalho. 

 
 

Metodologia de Análise e Solução do dimensionamento da força de trabalho 

    

Etapa 01: 

 IDENTIFICAÇÃO DO 

PROBLEMA 

 

Dimensionamento da Força de Trabalho como forma para 

incrementar a produtividade no IF Sudeste MG 

 

Etapa 02: 

OBSERVAÇÃO 

As principais características relacionadas ao problema são: 

falta de critérios objetivos de distribuição de vagas entre as 

unidades; ausência de estudos sobre as demandas por novas 

vagas; e inexistência de métodos de mensuração da 

eficiência e da produtividade dos setores demandantes. 

Etapa 03: 

ANÁLISE 

Identificou-se que o IFSUDESTEMG não possui uma 

política de dimensionamento da força de trabalho. Tal 

situação tem gerado um aumento contínuo do gasto com a 

folha de pessoal e, ainda assim, desequilíbrio na lotação de 

servidores em setores estratégicos. Isso prejudica o alcance 

dos objetivos, da missão e visão da organização. 

Etapa 04: 

PLANO DE AÇÃO 

O Plano de Ação para solução do problema de pesquisa 

aplicará a Análise Envoltória de Dados (DEA) no setor 

escolhido visando mensurar a sua eficiência, e projetar a 

quantidade ideal de servidores. Após, será proposto um 

procedimento de realocação de servidores para aplicação 

nos demais setores que compõem a área meio da 

organização. 

Etapa 05: 

AÇÃO 

Implementação deprocedimento de realocaçãode 

servidores (produto tecnológico)  construído na Etapa 4. 

Nessa fase será utilizada a metodologia 5W2H. 

Etapa 06: 

VERIFICAÇÃO 

Para a convalidação do procedimento de realocação de 

servidores, será cotejada a produtividade dos setores antes 

e depois da implementação do produto tecnológico. 

Etapa 07: 

PADRONIZAÇÃO 

Como forma de padronizar o plano de ação, o mesmo será 

submetido ao CONAD - Conselho de Administração, 

Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pessoas, para 

apreciação, aprovação e regulamentação do procedimento 

de realocação de servidores. 

Etapa 08: 

CONCLUSÃO 

Distribuição eficiente da força de trabalho nas unidades 

do IFSUDESTEMG. 

 

    

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O obstáculo colocado à frente da gestão estratégica de pessoas do IFSUDESTEMG, no 

tocante à alocação ineficiente dos seus servidores, precisa ser tratado de acordo com a natureza 

complexa que caracteriza essa questão. A exploração do problema desta pesquisa atinge áreas 

que vão desde o orçamento fiscal até as estruturas administrativa e jurídica da IFE estudada. 

Ao se analisar o Relatório de Gestão do ano de 2018 (IFSUDESTEMG, 2019) constata-

se o crescimento do quadro funcional. Houve um aumento expressivo dos gastos com pessoal 

(vide Gráfico 1) no período compreendido entre os anos de 2011 a 2018. Entretanto, verifica-

se a existência de setores com necessidade de alocação de novos servidores e, em outro extremo, 

a constatação de departamentos com excesso de contingente (IFSUDESTEMG, 2019). Essas 

ocorrências demonstram a necessidade de reformular a forma de alocação da força de trabalho. 

Segundo o mesmo documento, é reconhecida a necessidade de implementação de 

procedimentos viabilizadores de uma mensuração técnica para quantificar os servidores 

necessários para a execução de tarefas, uma vez que a IFE pesquisada não possui “ferramentas 

de dimensionamento da força de trabalho, cuja dificuldade reside em parte na ausência de 

mapeamento de processos” (IFSUDESTEMG, 2019, p. 66). Tal processo de dimensionamento 

da força de trabalho visa melhorar a eficiência e produtividade dos serviços prestados, e, 

também, se adequar ao cenário atual econômico de redução dos gastos com pessoal por parte 

do Governo Federal. 

Importante salientar que, no caso da Administração Pública Federal, o processo para 

demissão de servidor público é moroso e burocrático. Constata-se que o instituto jurídico da 

estabilidade funcional, conferido ao servidor público após três anos de efetivo exercício, garante 

ao agente estatal a segurança de que “só perderá o cargo: em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa” (BRASIL, 1988, art. 41). 

Em função dessa prerrogativa de estabilidade funcional (BRASIL, 1988), a demissão de 

servidores torna-se uma opção quase inviável dentro do contexto administrativo público.Tal 

fato apresenta a realocação dos trabalhadores estatais uma alternativa mais eficaz para 

solucionar o problema apresentado, qual seja, o dimensionamento eficiente da força de trabalho 

no IFSUDESTEMG. 

No que se refere à gestão de pessoas, a reforma gerencial ocorrida em 1995, buscou 

conciliar um modelo de eficiência burocrática com preceitos da Administração Pública 
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Gerencial, pois além de criar mecanismos de distribuição da força de trabalho, buscava-se ainda 

identificar mão de obra ociosa e realocar de forma a aproveitar melhor os recursos (ANDREWS 

eBARIANI, 2010). Desse modo, por se tratar de uma autarquia federal, ao se abordar o tema 

de dimensionamento, é necessário verificar as possibilidades de realocações internas da força 

de trabalho na organização pública estudada. 

O documento ainda ressalta a importância do dimensionamento da força de trabalho 

para “as atividades executadas pelos servidores técnico-administrativos, cujos cargos 

apresentam tendência de queda na curva de crescimento de novas vagas, em especial, nas 

atividades meio, nas quais há replicação de estruturas nos Campi, verificando aquelas que 

podem ser centralizadas ou otimizadas por meios de soluções de tecnologia” 

(IFSUDESTEMG, 2019, p. 68). Trata-se de mais uma comprovação sobre a real necessidade 

de se alocar os trabalhadores através de critérios técnicos e objetivos. 

Como observado no item 1.3.2 desta pesquisa (contexto específico da realidade 

investigada) e, do mesmo modo, no Relatório de Gestão de 2018 (IFSUDESTEMG, 2019), o 

IFSUDESTEMG tem uma estrutura multicampi, onde o Reitor delega competência para a 

execução atos de gestão aos Diretores Gerais de cada campus. A Reitoria é considerada, para o 

Ministério da Economia, como sendo o órgão setorial da instituição, bem como, a unidade 

responsável jurídica e administrativa pelos atos praticados junto ao Ministério da Educação. No 

caso específico do recebimento, distribuição de vagas e lotação de servidores, há um 

levantamento de demanda feito apenas através de solicitação do setor responsável, sem que para 

isto ocorra um estudo de funções a serem desempenhadas, mensuração de produtividade ou 

mesmo justificativa técnica para a necessidade da vaga.  

Assim, de posse das demandas referentes à contratação de novos trabalhadores, o Reitor 

solicita, junto ao Ministério da Educação, a necessidade de recebimento de vagas. Na prática, 

a solicitação não é atendida conforme colocada pelo IFSUDESTEMG, nem no prazo requerido 

por essa IFE. São verificadas, pelo Ministério referido, quais as possibilidades de atendimento 

para os pedidos apresentados. Após a análise por parte do Ministério da Educação o código de 

vaga é direcionado ao Órgão requisitante. Destaca-se que, mesmo com a prática em considerar 

os pedidos de novas vagas, não existe, também por parte do Ministério da Educação, um 

protocolo de dimensionamento da força de trabalho. 

Uma vez disponibilizado o código de vaga pelo Ministério da Educação, a administração 

da IFE leva ao conhecimento do Colégio de Dirigentes (composto pelo Reitor, Pró-reitores e 

Diretores Gerais) (estrutura apresentada no item 1.3.2) o atendimento dessas demandas para 

que ocorra a negociação sobre a distribuição desses postos de trabalho. Esse debate, porém, é 
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realizado sem base, ou qualquer forma de parâmetro objetivo, de estudo. Não há 

regulamentação com critérios que forneçam um resultado técnico, sucedendo em uma alocação 

de vaga com viés subjetivo para a escolha dos destinos das vagas ofertadas. 

Com a deliberação do colegiado administrativo do IFSUDESTEMG ocorre a seleção do 

campus para o qual será direcionado o novo código de vaga. Estabelecido a unidade da IFE a 

ser beneficiada com o aumento do quadro de servidores, o setor de lotação fica a critério do 

Diretor Geral (campus). A ausência de critérios técnicos (objetivos) para dimensionar a força 

de trabalho acaba por causar distorções na estrutura organizacional da autarquia pesquisada, na 

medida em que unidades componentes da IFE (campus) com necessidades reais de mão-de-

obra, não são atendidas nas suas solicitações por mais trabalhadores. 

A disformidade organizacional engendrada pelas reiteradas alocações, desprovidas de 

respaldo técnico, cometidas pelo Colégio de Dirigentes, ou, os direcionamentos de postos de 

trabalho para os campi que não demonstraram concretamente as necessidades de suas 

solicitações por novas vagas de servidores, pode ser verificada através do quadro atual de 

distribuição de Técnicos Administrativos, demonstrado através da Tabela 2. 
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Tabela 2 - Relação de Quantitativo de TAES por aluno 

CAMPUS TAES ALUNOS 
Relação 

ALUNOS/TAES 

RIO POMBA 159 2329 14,65 

BARBACENA 134 3304 24,66 

JUIZ DE FORA 82 3389 41,33 

MURIAÉ  56 897 16,02 

SÃO JOÃO DEL REI 42 1009 24,02 

SANTOS DUMONT 38 771 20,29 

MANHUAÇU 11 167 15,18 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos na Plataforma Nilo Peçanha  

 

Segundo os dados coletados na Plataforma Nilo Peçanha (de dados e indicadores da 

Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica) é possível perceber, entre 

outros, alguns aspectos desse formato organizacional: 

 

1. Apesar dos campi Juiz de Fora e Barbacena possuírem um quantitativo de alunos 

similar, o mesmo não ocorre com o número de Técnicos Administrativos em 

Educação (TAEs) lotados nessas unidades. Sendo que a unidade de Barbacena 

possui um quadro 63% (sessenta e três por cento) maior que o campus Juiz de 

Fora; 

2. Mesmo com o campus Rio Pomba recebendo menos alunos que os dois campi 

anteriormente citados (Barbacena e Juiz de Fora), verifica-se a presença de 159 

TAES nessa unidade. Ou seja, a unidade de Rio Pomba, com menos alunos, 

concentra uma força de trabalho administrativa quase 19% (dezenove por cento) 

maior que o campus Barbacena e, aproximadamente o dobro do contingente do 

campus Juiz de Fora; 

3. A relação desproporcional acima descrita também é verificada na comparação 

entre as unidades de Muriaé e São João Del Rei. A despeito do campus São João 

Del Rei possuir mais alunos, o quantitativo de TAES em Muriaé é 33% (trinta e 

três por cento) superior ao daquela unidade. 
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Diante dos dados apresentados acima, sobre a quantidade de TAEs nas unidades 

pesquisadas, cabe o esquadrinhamento das informações tendo por objetivo aferir o quantitativo 

da força de trabalho nas áreas meio e fim da IFE aqui abordada. 

Esse exame sobre a alocação atual dos servidores traz elementos importantes para 

reforçar o desequilíbrio entre oscampi do IFSUDESTEMG. Enquanto nas unidades de Muriaé, 

Santos Dumont e Rio Pomba a área meio (administrativa) é atendida por pouco menos da 

metade da força de trabalho disponível (47%, 47% e 49%, respectivamente), na unidade de Juiz 

de Fora essa parcela é representada por 50% dos servidores TAEs. Já a unidade de São João 

Del Rei utiliza 58% (cinquenta e oito por cento) dos técnicos administrativos para a execução 

de tarefas da área meio. Essa participação é ainda maior nos campi Juiz de Fora e Manhuaçu, 

onde os servidores responsáveis pela área meio equivalem, nesta ordem, à 63% (sessenta e três 

por cento) e 64% (sessenta e quatro por cento). 

A discrepância, entre as unidades do IFSUDESTEMG, na distribuição dos servidores 

TAEs reforça, mais ainda, a propositura desta pesquisa. Dimensionar a força de trabalho, tendo 

como parâmetro a eficiência produtiva de seus servidores, é imprescindível para a realização 

dos valores organizacionais dessa entidade pública de ensino e, além disso, significa a melhor 

alocação do contingente representativo de 52% (cinquenta e dois por cento) dos técnicos 

administrativos dos campi aqui investigados, conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1  – Lotação de servidores TAEs nas unidades pesquisadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SIAPE. 
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A relação analisada (Alunos por TAE) mostra-se relevante em razão do orçamento 

destinado a cada campus se basear, resumidamente, no número de matrículas de alunos nos 

cursos oferecidos pela instituição. Nesse sentido, conclui-se que quanto maior a quantidade de 

estudantes inscritos, maior será o valor orçamentário destinado à IFE. Por conseguinte, a partir 

da ampliação da totalidade dos discentes, e o consecutivo incremento nos valores orçamentários 

recebidos, apresenta-se a necessidade de uma força de trabalho que atenda tanto os alunos 

matriculados, quanto os serviços administrativos para o preciso funcionamento das unidades da 

IFE. 

Afora as desigualdades na distribuição da força de trabalho administrativa, ressalta-se, 

do mesmo modo focado na construção do problema de pesquisa, o aumento contínuo do gasto 

com a folha de salário por parte do IFSUDESTEMG. A chamada despesa obrigatória 

(pagamento de salários) vem registrando um forte crescimento ao longo dos anos, demonstrado 

no Gráfico 1. 
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Gráfico 2  – Evolução de gastos com pessoal (IFSUDESTEMG) 

 

Fonte: Relatórios de Gestão 2013 a 2018 (IFSUDESTEMG, 2018; IFSUDESTEMG, 2019) 

 

Conforme verifica-se, os valores partem de R$ 117.996.903 (cento e dezessete milhões) 

no exercício de 2013, para a soma de R$ 231.606.687 (duzentos e trinta e um milhões) no 

exercício de 2018. Trata-se de um aumento de 96% (noventa e seis por cento) nas despesas 

com pessoal do IFSUDESTEMG no intervalo de 5 (cinco) anos (2013 a 2018). 

Diante do atual cenário econômico vivido no país, considerar que os gastos com pessoal 

podem estar sendo realizados sem a observância dos necessários parâmetros técnicos e 

objetivos, impõe-se a necessidade de mudanças na prática de tomada de decisão no âmbito do 

IFSUDESTEMG. E nesse sentido, a proposta de uma realocação da força de trabalho que 

considere a eficiência dos serviços prestados possibilita avanços não somente dos atos 

gerenciais desta autarquia federal, como também pode contribuir, para o equilíbrio financeiro 

da entidade. 

A realidade econômica da IFE foi afetada pela Emenda Constitucional n° 95/2016 

(BRASIL, 1988). Instaurado por meio da referida modificação da Constituição, o Novo Regime 

Fiscal impõe restrições orçamentárias ao limitar os gastos do Governo Federal por “vinte 

exercícios financeiros” (BRASIL, 1988, art. 106). A inovação jurídica disciplina que o 

orçamento do Ministério da Educação (onde inserem-se, também, os recursos do 

IFSUDESTEMG), a partir do ano de 2018, terá como base “o exercício imediatamente anterior, 

corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo” 
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(BRASIL, 1988, art. 107). Significa dizer que, para cumprir suas obrigações, a IFE pesquisada 

disporá de recursos, cujos índices de correção durante os anos, apresentam crescimento inferior 

ao registrado com o pagamento de servidores ativos, conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2  – Evolução de gastos com pessoal (IFSUDESTEMG) 

 

Fontes: Relatórios de Gestão 2013 a 2018 (IFSUDESTEMG, 2018; IFSUDESTEMG, 2019) e IBGE 

 

 A nova dinâmica orçamentária (Novo Regime Fiscal) se coloca como um desafio ao 

planejamento estratégico da IFE pesquisada, devido à possibilidade do crescimento de suas 

estruturas de ensino, pesquisa e extensão não acompanharem o ritmo do nível dos repasses 

financeiros provenientes do Ministério da Educação, principalmente, levando-se em 

consideração os aumentos sucessivos nos gastos com pessoal verificados através dos anos. 

O espaço do custo da folha de pagamento na totalidade dos recursos orçamentários do 

IFSUDESTEMG pode significar, diante dos desdobramentos do Novo Regime Fiscal, um 

obstáculo para os pedidos de novas vagas de servidores. Ainda mais, quando observado o valor 

significativo destinado a esse custo (gastos com pessoal) comparado às despesas de custeio 

(destinadas à manutenção das atividades rotineiras da instituição) e investimento (responsáveis 

pelo crescimento e preservação das estruturas físicas dos campi) da IFE aqui tratada, como é 

perceptível na Figura 4. 
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Figura 4 Gastos Diretos do IFSUDESTEMG 
 

 
 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha 2018 

 

O gasto com despesas de pessoal representou, no ano orçamentário de 2018, 79,2% 

(setenta e nove por cento) dos gastos totais do IFSUDESTEMG. Trata-se de valor, 

aproximadamente, 5 (cinco) vezes superior ao gasto relacionado ao custeio da estrutura dessa 

autarquia. E, quando a comparação se dá em relação ao investimento, a diferença entre essas 

duas despesas (salários e investimentos) atinge o patamar de 30 (trinta) vezes em benefício das 

expensas com pagamentos de pessoal. 

O crescimento contínuo dos dispêndios da folha de salário ampliou a participação dessa 

natureza de despesa no orçamento anual da IFE pesquisada. Enquanto no ano de 2018 o 

pagamento com pessoal significou 79,2% (setenta e nove por cento), como dito acima, para o 

ciclo de 2017 essa participação ficou estabelecida em 78,76% (setenta e oito por cento). Já no 

ano de 2016 representou 75,22% (setenta e cinco) do somatório dos recursos despendidos para 

o funcionamento organizacional. Com relação aos anos de 2015, 2014 e 2013 os percentuais 

representaram, respectivamente, 72,5% (setenta e dois por cento), 71,17% (setenta e um por 

cento) e 68,04% (sessenta e oito por cento), de acordo com o demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Evolução dos gastos diretos do IFSUDESTEMG 

 
Período registrado 

Despesa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investimentos 13.923.934,82 10.424.323,22 13.115.547,87 8.826.677,39 6.533.033,71 8.433.586,82 

Outras despesas 

correntes 
41.494.063,88 46.574.799,00 49.660.460,66 54.202.898,58 55.208.502,38 53.143.243,49 

Pessoal e encargos 

sociais 
117.996.902,56 140.730.298,58 165.424.985,79 191.334.730,37 228.906.219,52 231.606.687,12 

 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Como mais um componente dessa engrenagem representativa do problema objeto deste 

estudo, constata-se o clima organizacional vivenciado na IFE aqui versada. Verifica-se um 

ambiente onde as dificuldades existentes em orquestrar interesses diversos (e muitas vezes 

antagônicos) dos agentes administrativos situa a tarefa de dimensionamento da força de trabalho 

em uma posição de quase inércia. Melhor dizendo, a alocação atual da força de trabalho 

movimenta-se por padrões sem respaldo técnico, onde solicitações de cargos para setores com 

baixa produtividade, e excesso de contingente, são rotineiramente detectadas.  

Somado a isso, tem-se um contexto político que mostra uma força de pleito mais 

contundente do que os critérios técnicos que deveriam respaldar a alocação de mão de obra no 

ambiente da IFE estudada. Essa situação, nas palavras de um dos membros da alta gestão do 

IFSUDESTEMG, pode ser considerada caótica, pois, o direcionamento de vagas é realizado 

com “muito pouco planejamento de como vai ser alocado o servidor” (ENTREVISTADO 1, 

2018). 

Diante desse panorama, em uma realidade onde a ausência de planejamento da força de 

trabalho pode acarretar o prejuízo da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população 

(COLLEY & PRICE, 2010), o contexto vivenciado no IFSUDESTEMG gera preocupações, 

uma vez que, na instituição, “não há um critério; não há ferramentas que identifiquem qual 

unidade precise de mais ou menos (cargos)” (ENTREVISTADO 2, 2018). As definições de 

destino das vagas disponíveis ocorrem através de critérios políticos onde “os dirigentes da 

instituição, que são os Diretores-Gerais; os Pró-reitores e o Reitor, se reúnem e dividem as 

vagas” (ENTREVISTADO 2, 2018). 
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Não só nesse conselho deliberativo (Colégio de Dirigentes) ocorrem solicitações de 

novas vagas sem considerar a produtividade e eficiência dos setores demandantes. Ao que tudo 

indica, as tratativas para o pleito de contratação de novos servidores também ocorrem nas 

unidades administrativas do IFSUDESTEMG, sendo a situação mais delicada “nos campi 

(onde) isso ainda é no grito. O Diretor (Diretor-Geral), ou o diretor sistêmico, grita mais acaba 

conseguindo vaga. Ou qual reclama mais, ou qual dá mais problema consegue mais servidor 

alocado naquele setor” (ENTREVISTADO 1, 2018). 

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que à frente do conjunto de 11 unidades 

administrativas; da variedade de stakeholders que, inclusive, participam dos processos de 

tomada de decisão (CONSU); e, de órgãos colegiados (Colégio de Dirigentes) nos quais a 

alocação de mão de obra é decidida sem critérios técnicos norteadores (ENTREVISTADO 2, 

2018), encontra-se uma organização que aumenta, a cada ano, os seus gastos com pessoal, e se 

vê submetida ao Novo Regime Fiscal com limitações contundentes ao desenvolvimento de 

atividades sem o correto planejamento estratégico. 

Reforça essa tese o fato de o Ministério da Economia (então Ministério do Planejamento 

na época da edição do ato normativo), tendo como meta o desenvolvimento contínuo da força 

de trabalho da Administração Pública, já ter emitido a Portaria de nº 477, publicada no dia 

28/12/2017, que estabeleceu “critérios e procedimentos para priorização da implementação do 

modelo de dimensionamento da força de trabalho nos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC” (BRASIL, 2017). 

Com a edição dessa diretriz normativa por parte do Governo Federal, percebe-se que a 

busca pela eficiência da Administração Pública chegou, definitivamente, no âmbito do 

quantitativo da força de trabalho na prestação de serviços públicos. A edição da Portaria nº 

477/2017, dimensionamento não é somente uma busca por melhores padrões de produtividade, 

trata-se de uma regulamentação onde a eficiência da alocação de servidores é o objetivo 

principal de uma norma dirigida ao próprio Estado. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa com o objetivo de propor um procedimento de realocação de servidores utilizando a 

análise envoltória de dados (DEA) como ferramenta de apoio a tomada de decisões gerenciais.   

 

4.1 Tipologias da Pesquisa 

 

Em um sentido simples, pesquisa pode ser definida como a busca pelo conhecimento 

sobre determinado objeto observado. Ou, desenvolvendo mais o conceito, pesquisa pode ser 

considerada como um processo, sistematizado, pautado na racionalidade, e que almeja soluções 

para os problemas propostos (KOTHARI, 2004). Esse procedimento de construção do saber, 

ou, de mitigação de dúvidas, é um dos caminhos possíveis para se encontrar as respostas de 

questionamentos surgidos, também, no desempenho profissional (KUMAR, 2011). 

 

4.2 Coleta de Dados 

 

Em função das características do tema tratado (realocação da força de trabalho pautada 

na eficiência técnica) orientou-se a avaliação dos dados obtidos para a realização deste estudo 

no sentido de aplicação de métodos qualitativos e quantitativos. Levando-se em conta as 

naturezas das informações, objetivos pretendidos e adequação ao cerne da pesquisa. 

A coleta dos dados tratados através dos procedimentos qualitativos foi realizada pelo 

meio de entrevistas semiestruturadas com integrantes de quadros gerenciais do 

IFSUDESTEMG, tendo como intuito obter informações sobre a visão dos tomadores de decisão 

em relação aos conceitos de eficiência e dimensionamento da força de trabalho. E, assim, 

investigar se os atos gerenciais executados por esses agentes consideram as concepções 

(eficiência e dimensionamento) aqui abordadas. 

Destaca-se que, a utilização dessa técnica de coleta de dados (entrevista 

semiestruturada), na presente pesquisa, foi aplicada como suporte à construção do diagnóstico 

do problema aqui abordado. Compreender a visão dos tomadores de decisão sobre o contexto 

em que ocorrem, e são articuladas, as políticas de dimensionamento da força de trabalho do 

IFSUDESTEMG é essencial para uma proposta de solução adequada e coerente com a dinâmica 

organizacional. 
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Diante da aplicabilidade da técnica qualitativa (MORAES, 1999), os dados obtidos 

através das entrevistas semiestruturadas foram submetidos à análise de conteúdo, aqui 

compreendida como “um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que tem como 

objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados” (MOZZATO e 

GRZYBOVSKI, 2011, p. 734). A utilização dessa técnica qualitativa de pesquisa serve de apoio 

ao objetivo de se descrever a realidade organizacional aqui estudada, mais especificamente, a 

forma atual em que ocorre o dimensionamento da força de trabalho no IFSUDESTEMG. 

A falta de planejamento, no que concerne a administração de gestão de pessoas da 

entidade abordada, também pôde ser inferida através da análise de conteúdo das respostas 

obtidas juntos aos emissores (produtores das mensagens) (BARDIN, 1977) representantes de 

cargos gerenciais de setores administrativos (área-meio). As deduções lógicas sobre o material 

produzido nas entrevistas possibilitaram traçar um quadro sobre as causas (BARDIN, 1977) 

sobre o atual quantitativo de servidores na IFE em questão. 

As áreas de atuação dos entrevistados foram selecionadas visando o recorte do 

desempenho de parte dos setores responsáveis pelas atividades administrativas (área meio) no 

IFSUDESTEMG. Após a escolha de quais setores representariam as áreas meio dessa IFE, 

houve a triagem dos cargos dirigentes nesses departamentos para a identificação dos ocupantes 

desses mesmos cargos, conforme Quadro 2.  

 

Quadro 3 Relação de entrevistados 
 

Entrevistado Setor Cargo 

Tempo 

de atuação no 

IFSUDESTEMG 

Entrevistado 1 Diretoria de Gestão de Pessoas Diretor 10 anos 

Entrevistado 2 Diretoria de Gestão de Pessoas Diretor 5 anos 

Entrevistado 3 Diretoria de Gestão de Pessoas Coordenador 8 anos 

Entrevistado 4 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional 
Pró-Reitor 8 anos 

Entrevistado 5 Pró-Reitoria de Administração Pró-Reitor 11 anos 

 

Elaborado pelo autor. 

 

As entrevistas foram elaboradas no formato semiestruturado, proporcionado liberdade 

para a formulação dos questionamentos, tanto na parte do conteúdo quanto no formato das 

perguntas, e, possibilitando o espaço para colocações surgidas no instante do diálogo com o 
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entrevistado (KUMAR, 2011). As indagações utilizadas (conforme Apêndice I) para respaldar 

a opinião (sobre os temas de eficiência e do dimensionamento da força de trabalho) dos 

tomadores de decisão das área-meio do IFSUDESTEMG foram direcionadas para os objetivos 

de: 
 

a) Criar um ambiente confortável e livre para o entrevistado; 

b) Contextualizar a experiência profissional do entrevistado; 

c) Convalidar a escolha do entrevistado como parte do recorte para a produção dos 

dados da pesquisa. 

d) Perceber a amplitude de conhecimento do entrevistado sobre eficiência; 

e) Estabelecer conexões entre a formação e trajetória do entrevistado e seu 

conhecimento sobre a eficiência dos serviços prestados pelo IFSUDESTEMG; 

f) Verificar a coerência entre a concepção do conhecimento sobre eficiência e suas 

formas de mensuração; 

g) Criar espaço para o entrevistado apresentar a sua visão sobre o papel do 

dimensionamento da força de trabalho no IFSUDESTEMG; 

h) Investigar se o entrevistado concebe o dimensionamento da força de trabalho 

como de uma prestação de serviços eficiente; 

i) Aferir a opinião do entrevistado sobre o impacto organizacional das portarias; 

 

As explicações oferecidas pelos entrevistados apresentam-se como descritores 

(KUMAR, 2011), acompanhando outras partes da presente pesquisa, para a formatação de um 

panorama sobre a eficiência técnica da força de trabalho no IFSUDESTEMG. 

Por sua vez, com relação aos procedimentos quantitativos realizados pelo DEA, foram 

coletados dados referentes às DMUs (Decision Making Unit) para dimensionar a força de 

trabalho dessas unidades, tendo como parâmetro a eficiência técnica da produção de seus 

serviços. Assim, nesse primeiro momento, foi definido, dentre os setores que compõem as 

estruturas administrativa (área meio) e educacional (área fim) do IF Sudeste MG, qual seria 

aquele (SETOR) que se enquadraria melhor neste contexto de submissão de produtividade à 

análise envoltória de dados. 

Dessa forma, delimitou-se a área de atuação da DMU avaliada pelo DEA como sendo 

da parte administrativa (área meio). Essa decisão fundamentou-se em três aspectos, 

considerados para o desenvolvimento da análise dos dados visando a metragem da eficiência 

dos serviços prestados: 
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1. 52% (cinquenta e dois por cento) dos servidores do IFSUDESTEMG atuam na 

área meio dessa IFE (IFSUDESTEMG, 2019); 

2. Os serviços prestados nas áreas meio são similares em todas as unidades do 

IFSUDESTEMG; e 

3. O suporte para o correto funcionamento das atividades finalísticas é oferecido 

pela área meio em todas as unidades do IFSUDESTEMG. 

 

Seja com viés mais agrícola (e.g. Campus Barbacena) ou, com o perfil mais industrial 

(e.g. Campus Juiz de Fora), todos os departamentos administrativos nos campi do 

IFSUDESTEMG executam atividades similares e mensuráveis, sem diferenciações de 

atribuições entre essas unidades. Nesses setores (área meio) desempenham-se atividades 

relevantes que contribuem para a consecução dos objetivos gerais da IFE. Atividades essas que 

proporcionam o arcabouço de serviços oferecidos nas áreas Gestão de Pessoas; Administração; 

Orçamento e Finanças; Tecnologia da Informação; e Expansão e Reestruturação. E a 

produtividade desses departamentos é quantificável através dos documentos por eles 

produzidos. 

O mesmo não ocorre com a chamada “atividade finalística”, por se tratar de uma 

estrutura multicampi de formação e eixos tecnológicos diferenciados, gerando particularidades 

nos resultados das áreas fim. Outro impedimento constatado, decorrente da situação anterior, 

ocorre no fato de não haver uma política institucional igualitária para as ações de ensino, 

pesquisa e extensão, ficando a cargo de cada Diretor-Geral de Campus conduzir essas atividades 

finalísticas (IFSUDESTEMG, 2018, art.169). Dessa forma, o produto das prestações de 

serviços referente às áreas fim do IFSUDESTEMG não proporcionam uma objetividade para 

os dados relacionados aos setores de ensino, pesquisa e extensão, prejudicando a comparação 

na análise quantitativa da eficiência entre as unidades dessa autarquia. 

Assim, partindo da escolha da “área meio” como atividade a ser pesquisada no 

IFSUDESTEMG, este estudo procurou selecionar a DMU que realizasse atividades 

administrativas dentre os possíveis candidatos desse campo de atuação (área meio). No caso, a 

escolha poderia ocorrer entre os setores de Gestão de Pessoas; Administração; Orçamento e 

Finanças; Tecnologia da Informação; e Expansão e Reestruturação. Importante destacar que, 

além de executar funções administrativas, a DMU escolhida deveria fazer parte do organograma 

de cada campus do IFSUDETEMG. Ou seja, para ser selecionada como DMU objeto da análise 

envoltória de dados, em cada unidade (campi) da IFE aqui estudada deveria haver um setor 

correspondente, e com as mesmas atribuições.  
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 Dentre os setores que se enquadram na “área meio”, como anteriormente demonstrados, 

foi selecionada a área de Orçamento e Finanças como DMU visando a aplicação da metodologia 

de análise envoltória de dados (DEA). Essa atividade administrativa é desempenhada nos campi 

integrantes do IFSUDESTEMG através das Coordenações de Execução Orçamentária e 

Financeira. O setor escolhido é estratégico para a IFE pesquisada, onde concentram-se todas as 

execuções de recursos financeiros para as políticas institucionais e atividades finalísticas. 

Ademais, as atividades desempenhadas são facilmente mensuráveis, uma vez que todas 

são executadas na plataforma do denominada SIAFI (Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal) e geram documentos singulares com a identificação do servidor 

responsável pela criação deles (documentos). Este sistema (SIAFI) “consiste no principal 

instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do Governo Federal” (STN, 2019). É nessa plataforma onde registra-

se todo documento emitido em cada fase da despesa pública. 

Portanto, nesta pesquisa, tendo em vista a utilização do DEA, foi considerada cada 

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira como uma DMU capaz de transformar 

as entradas (inputs) da cadeia produtiva em saídas (outputs). Significa dizer que, em cada 

Coordenação de campus, o input considerado foi a quantidade de servidores trabalhando nesses 

setores e, como output dessas coordenações (DMU), os documentos criados e registrados 

através da plataforma SIAFI, demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5 Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira como DMU 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.2.1 Variáveis Produtos 

 

Para obter as variáveis relacionadas aos resultados das atividades desenvolvidas pelas 

DMU, foi avaliado a rotina de trabalho das Coordenações de Execução Orçamentária e 

Financeira de cada campus integrante do IFSUDESTEMG. Tal abordagem teve por objetivo 

identificar quais seriam os produtos (outputs) originados das tarefas prestadas pelas DMU 

pesquisadas neste estudo, tendo sido adotados critérios “para minimizar a influência de um viés 

pessoal na seleção e no registro de dados” (COOPER e SCHINDLER, 2011, p. 14). 

Identificou-se ser esse setor (Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira) o 

centro dos atos administrativos ligados às três fases da despesa pública, quais sejam: empenho, 

liquidação e pagamento (BRASIL, 1964). A primeira das três fases da despesa se dá através 

de três documentos (outputs): nota de empenho (NE); nota de dotação (ND) e nota de crédito 

(NC). No primeiro desses procedimentos burocráticos (empenho), a “autoridade competente 

que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” 

(BRASIL, 1964, art.58). O ato administrativo da aprovação de obrigação de pagamento ocorre 

após a finalização do processo realizado pelo setor de Licitações e Compras. Assim, esse setor 

demandante (Licitações e Compras) envia a solicitação de emissão da nota de empenho (NE), 

documento esse elaborado pela DMU aqui analisada. 

Para a emissão dessa nota de empenho é necessária a distribuição prévia do orçamento.  

Essa distribuição pode ocorrer através dos outros dois documentos, aqui considerados outros 
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outputs da DMU objeto do estudo, denominados nota de dotação (ND) e nota de crédito (NC). 

A nota de dotação (ND) tem por função detalhar o orçamento que será utilizado na nota de 

empenho. Já a nota de crédito (NC) é o instrumento pelo qual as unidades movimentam o crédito 

orçamentário entre si. O detalhamento e a movimentação do crédito orçamentário geram, assim 

como a NE, registros na plataforma SIAFI vinculado ao servidor responsável por essas ações 

administrativas. 

Após o detalhamento, ou a movimentação, do crédito orçamentário e, o seu consequente 

empenho, acontece a segunda fase da despesa pública, no caso, a liquidação (BRASIL, 1964, 

art.63). Esta etapa consiste na condição em que o fornecedor tem a certeza, e definição do valor, 

de seu crédito (crédito) pela entrega do bem ou do serviço prestado. Concretizando a liquidação, 

a DMU realiza o lançamento dos documentos no SIAFI (e aqui considerados como outputs) 

denominados nota de pagamento (NP) e recibo de pagamento (RP). Esses produtos (NP e RP) 

são contabilizados para provisão dos valores neles (documentos) identificados, e que serão 

utilizados na última fase da despesa pública.  

A terceirafase consiste na realização efetiva do pagamento (BRASIL, 1964, art.64) ao 

fornecedor, que ocorre quando a Administração Pública transfere a quantia devida ao credor 

(fornecedor). Nessa ocasião são criados documentos contábeis no SIAFI que comprovam esse 

repasse financeiro, sendo eles as ordens bancárias (OB) e os comprovantes de recolhimentos de 

tributos (DARF e GPS). Esses produtos formados na derradeira fase da despesa pública também 

compõem a lista de outputs para a aplicação da análise envoltória de dados.  

Os documentos supra elencados são emitidos durante as três fases da despesa pública, 

representando, assim, a produção de serviços (outputs) dos servidores (inputs) lotados nas 

Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira das unidades integrantes (DMU) do 

IFSUDESTEMG, conforme Figura 6. 
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Figura 6 Outputs gerados pela Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para coletar estes dados será utilizada, além do SIAFI, a plataforma do Tesouro 

Gerencial, sistema criado para consulta de informações financeiras, orçamentárias e 

administrativas pelo Governo Federal. De onde é possível a compilação de informações de 

outras plataformas governamentais, tais como o SIAFI, SIASG, SIAPE entre outros. 

 

4.2.2 Variáveis Insumos 

 

A variável considerada como entrada (input) para a análise da eficiência produtiva da 

força de trabalho será os servidores lotados nas Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira 

das unidades integrantes (DMU) do IFSUDESTEMG. Para a coleta dos dados relativos ao input foi 

utilizado o SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Pessoal, onde consta todas as informações 

relativas a pessoal do Governo Federal. 

Portanto, demonstradas as características da DMU; as particularidades dos produtos criados por 

essa DMU (outputs); e qual o input (servidores) necessário para a utilização do DEA como ferramenta 

de dimensionamento da força de trabalho, torna-se oportuna a demonstração da análise dos dados. 
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4.3 Análise dos Dados 
 

A confiabilidade dos dados, “que consiste na capacidade que devem ter os instrumentos 

utilizados de produzir medições constantes quando aplicados a um mesmo fenômeno” 

(RICHARDSON, 2012, p. 87), é alta, em razão das informações serem produzidas no SIAFI 

(output) e no SIAPE (input), ambos sistemas do Governo Federal. O fato dos dados sobre a 

relação produtiva, verificada nas prestações de serviços das Coordenações de Execução 

Orçamentária e Financeira, originarem-se dessas plataformas estatais traz a segurança 

necessária para a aplicação do DEA aqui pretendida, uma vez que “a confiabilidade nas 

pesquisas quantitativas se relaciona a sua replicação e generalização” (ULLRICH, 2012, p. 

22) 

O presente estudo tem como foco de informações, para a análise de eficiência técnica 

tendo como metodologia de mensuração o DEA, os atos administrativos (outputs) produzidos 

pelas Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira das seguintes unidades do 

IFSUDESTEMG: Campus Rio Pomba, Campus Barbacena, Campus Juiz de Fora, Campus 

Muriaé, Campus São João Del Rei, Campus Santos Dumont e Campus Manhuaçu, consoante o 

item3.2.1 (Variáveis Produtos) desta dissertação. 

A abordagem do trabalho estabelece um recorte temporal entre os anos de 2016 a 2018. 

Esse período concretizou a expansão institucional do IFSUDESTEMG, consolidando a 

implantação de novos campi (Santos Dumont, São João Del Rei e Manhuaçu). Diante desse 

fato, as Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira foram responsáveis por grande 

parte do processo de tomada de decisão dessas unidades, e pela totalidade da movimentação 

financeira. Sendo assim, analisar a eficiência desses setores é compreender, de forma mais 

abrangente, o processo de construção dessa IFE. 

Os modelos considerados para a aplicação da análise envoltória de dados (DEA) são o 

CCR com ênfase no input (servidores/funcionários), modelo esse apresentado por CHARNES, 

COOPER e RHODES (CHARNES et al, 1978); e o BCC, também com ênfase no input 

(servidores/funcionários), modelo apresentado por BANKER, CHARNES e COOPER 

(BANKER, CHARNES e COOPER, 1984). A escolha pela ênfase no input 

(servidores/funcionários) encontra respaldo no objetivo principal da pesquisa aqui apresentada, 

qual seja, avaliar a eficiência técnica do IFSUDESTEMG através do dimensionamento da força 

de trabalho das Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira dessa IFE. 
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4.3.1 Construção do modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) de eficiência técnica 
 

Existem diversas maneiras de se medir a eficiência de um determinado setor ou, até 

mesmo, de uma entidade pública, principalmente, quando essa avaliação envolve uma 

quantidade menor de entradas (inputs) e saídas (outputs) na cadeia produtiva. Porém, em 

contextos organizacionais onde a utilização de vários insumos (inputs), e outros tantos produtos 

(outputs), é percebida, essa aferição (desempenho) torna-se um procedimento intrincado, 

custoso e fonte de frustração. Uma das ferramentas mais utilizadas e indicadas no caso de 

pluralidade de variáveis é a Análise Envoltória de Dados (DEA). Esse modelo foi 

desenvolvido pelos autores Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Trata-se de uma técnica não 

paramétrica que permite medir a eficiência de uma atividade produtiva na qual sejam 

constatados múltiplos insumos e produtos.  

Embora sendo constatado o uso do DEA em amplos setores da atividade econômica 

(SEIFORD, 1996), inclusive como ferramenta de apoio ao dimensionamento da força de 

trabalho (GUAN et. al., 2006; TSENG e LEE, 2009; CUNHA et. al., 2018), deve-se agir com 

a necessária cautela para compreender que essa metodologia (DEA) não pode ser apenas 

aplicável ao campo da Gestão Estratégica de Pessoas, como, também, que a resposta para a 

pesquisa aqui proposta deve ser construída a partir da execução desse recurso (KUMAR, 2011) 

de medição da eficiência. 

Além disso, desde a sua publicação percebe-se uma crescente utilização do Modelo 

tanto em organizações privadas como públicas, principalmente na área da educação. Segundo 

Parker e Tavares (2008) a área da educação é uma das mais utilizadas. Sendo a Análise 

Envoltória de Dados (DEA) é uma importante ferramenta na mensuração de eficiência na 

Administração Pública e organizações sem fins lucrativos. (EMROUZNEJAD, PARKER e 

TAVARES, 2008) 

Sob a perspectiva de aplicabilidade do DEA em um ambiente organizacional como o 

das IFEs, mais especificamente, os setores administrativos (áreas meio) das atividades dessas 

entidades, é que se torna indispensável a construção do modelo de aplicação desse 

procedimento (DEA) para a realidade do IFSUDESTEMG. Não meramente a fim de se alcançar 

o resultado da medição de eficiência nas atividades desenvolvidas por esse centro de ensino, 

pesquisa e extensão. Assim como, explicar sobre a sua (DEA) viabilidade no suporte às tomadas 

de decisão que visem o aumento da produtividade dos serviços públicos prestados. 
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Desse modo, foi estruturado o processo de construção do modelo DEA, visando a 

análise de eficiência da força de trabalho no IFSUDESTEMG, em 6 (seis) etapas de trabalho, 

conforme descrito a seguir. 

A primeira etapa da construção do Modelo DEA apoia-se na definição das DMUs 

onde se pretende medir a eficiência da força de trabalho. Nesta pesquisa, o processo seletivo 

para a escolha da DMU objeto da análise do DEA teve como parâmetros os seguintes estágios, 

também representados na Figura 4: 

1. Separação das áreas de atuação da DMU: atividade finalística (área fim) ou de suporte 

(área meio); 

2. Opção pela área de suporte (área meio) da DMU com prestação de serviços oferecida 

em todos os campi do IFSUDESTEMG; 

3. Verificação se os produtos (outputs) realizados na DMU da área de suporte (área meio) 

são quantificáveis de maneira objetiva; 

4. Seleção da área de suporte (área meio) da DMU com prestação de serviços oferecida 

em todos os campi do IFSUDESTEMG e produtos (outputs) quantificáveis de maneira 

objetiva; 

5. Seleção dos setores componentes da área de suporte eleita no item 4; 

6. Verificação se os produtos (outputs) realizados nos setores da área de suporte são 

mensuráveis através de plataformas de registro e controle de documentos; 

7. Escolha do setor da área de suporte em que seja possível a observação participante por 

parte do autor da pesquisa; 

8. Definição da DMU objeto do modelo de DEA. 

9. Recorte temporal 

 

A escolha do setor como DMU (conforme Figura 4), qual seja, a Coordenação de 

Execução Orçamentária e Financeira dos campido IFSUDESTEMG se dá em razão do fato de 

que estas coordenações realizarem tarefas similares que tem como resultado a produção de 

documentos no SIAFI – Sistema de Administração Financeira, o que permite que possam ser 

comparadas, sendo, portanto, seus inputs e outputs iguais diversificando apenas na quantidade. 
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Figura 7 Etapa 1 - Procedimental para a seleção da DMU 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O recorte temporal selecionado para a realização da coleta de dados concentrou-se nos 

anos de 2016, 2017 e 2018. A opção por esse intervalo se deu em virtude do funcionamento do 

campus Manhuaçu no ano de 2016, após a sua criação ter ocorrido no ano anterior (BRASIL, 

2015). Sendo essa a unidade gestora mais recente a integrar a estrutura do IFSUDESTEMG. 

Dessa forma, com o propósito de se investigar a eficiência técnica de todos os campi com 
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autonomia administrativa, optou-se pelo período mencionado para coleta das informações por 

englobar a atuação de todas as unidades. 

A segunda etapa é definir os dados que serão considerados como input e output. A 

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira é o setor responsável por executar todas 

as fases da despesa pública, que consistem na emissão do empenho, a liquidação da despesa e 

o pagamento (BRASIL, 1964). Nessas etapas ocorre a produção de documentos registrados no 

sistema SIAFI. Para a primeira fase da despesa (Empenho), tem-se o detalhamento do crédito 

orçamentário, com a classificação da despesa, através da nota de dotação (ND). Após, o crédito 

é vinculado com a emissão da nota de empenho (NE). Outro documento gerado na primeira 

fase é a nota de crédito (NC), documento utilizado para a transferência de crédito orçamentário 

entre os campi, quando ocorre a necessidade de realocação financeira. 

Na segunda fase da despesa (Liquidação), realizam-se a verificação e a certificação 

de execução do serviço/produto e o devido atestado pelo responsável e encaminhado para o 

pagamento por meio da nota de pagamento (NP) e recebido de pagamento (RP). O lançamento 

de ambos (documentos) também acontece no SIAFI. 

Com a terceira fase (última), após o recebimento do repasse de recurso financeiro 

ocorre o Pagamento efetivamente. Da mesma maneira, são produzidos no SIAFI os 

documentos: ordens bancárias (OB), documento de arrecadação de receitas federais (DARF) e 

guia da previdência social (GPS). Todos os documentos acima descritos são utilizados neste 

trabalho como outputs para mensuração da eficiência da força de trabalho nas Coordenações de 

Execução Orçamentária e Financeira. 

Sendo o objetivo desta pesquisa o dimensionamento eficiente da força de trabalho, 

comparando a produtividade entre DMUs, a quantidade de servidores lotados, nas coordenações 

em questão, será utilizada como input para a aplicação do DEA. 
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Figura 8 Etapa 2 – Definição do inputs e outputs 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A terceira etapa consiste em levantar, consolidar e tratar os dados definidos nas etapas 

anteriores para as informações referentes às saídas (outputs) dos serviços prestados nas DMUs. 

Nesse momento ocorre a produção de relatórios emitidos pela plataforma do Tesouro Gerencial. 

Nessas relações são apurados os documentos produzidos (outputs) pelas DMUs no SIAFI 

quando das execuções orçamentárias e financeiras. 

Também a partir do relatório emitido no Tesouro Gerencial, verifica-se a lista dos 

servidores responsáveis (inputs) pela produção dos documentos constantes no SIAFI. Essa 

verificação é realizada através de consulta ao SIAPE, plataforma essa que disponibiliza, dentre 

outras inúmeras informações, o cargo, local de lotação e vencimentos da força de trabalho das 

IFEs. 
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A quarta etapa, após a seleção e levantamento dos dados relacionados aos inputs e 

outputs, baseia-se em aplicar os mesmos no softwareExcel, com o suplemento Solver, tendo 

como intuito medir a eficiência produtiva das DMUs, ora apreciadas, através da aplicação dos 

dados das variáveis ao modelo paramétrico de Fronteira Elipsoidal. Os modelos clássicos de 

DEA se baseiam na liberdade de utilização de inputs e outputs, podendo a DMU aumentar ou 

diminuir suas entradas ou saídas com o intuito de atingir a eficiência sem que para isso ela afete 

as outras DMUs. Porém, nos casos em que a autonomia do tomador de decisão encontra fortes 

restrições, ou não existe (GOMES, MELLO e LINS, 2003 e 2005), se estabelece a oportunidade 

de utilização de modelos DEA com variáveis de soma constante (AVELAR, 2010).  

Como anteriormente tratado, a alocação de servidores públicos não possibilita uma 

liberdade plena por parte do tomador de decisão, pois, de acordo com a legislação vigente 

(BRASIL, 1988) para contratação de força de trabalho, ou, para demissão do servidor público 

é necessário, no primeiro caso, lei autorizativa e realização de concurso público, e na segunda 

situação, um processo moroso que se enquadre nas hipóteses já demonstradas. Desse modo, 

para a construção de um procedimento de realocação dos servidores lotados na área meio do 

IFSUDESTEMG, mais especificamente nas Coordenações de Orçamento e Finanças dos 

campi, entendeu-se que o modelo ideal a ser aplicado nesta pesquisa é o de Fronteira Elipsoidal, 

proposto por Avelar (2010).  

O modelo de fronteira elipsoidal se enquadra nesta pesquisa em razão do problema tratar 

sobre a distribuição de um único input, assumindo a existência de um local predefinido de 

pontos que caracteriza a fronteira DEA. Segundo Alves, Milioni e Soma (2014) exemplos 

numéricos incluídos no documento mostram a capacidade do modelo de fronteira elipsoidal de 

alocar compartilhamentos do total de entradas fixas para cada DMU, para que todas as unidades 

se tornem eficientes. Ao variar as excentricidades, a distribuição de entrada pode ser executada 

de maneiras infinitas, ganhando controle sobre os pesos de DEA atribuídos às variáveis no 

modelo. 

Segundo Avelar (2010), o modelo elipsoidal possui a capacidade de utilizar diferentes 

valores de excentricidades, permitindo ao modelo uma flexibilidade na distribuição de inputs. 

Visto que, cada solução DEA CCR fortemente eficiente está relacionada com uma combinação 

de excentricidades, correspondendo a uma distinta distribuição de pesos. Essa possibilidade 

proporciona ao tomador de decisão a vantagem estratégica na escolha da distribuição de pesos 

mais adequada. Cabe destacar ainda que, esse modelo traz a possibilidade de diferentes 
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fronteiras de eficiência, permitindo eleger um grupo com diferentes excentricidades, mas com 

a característica comum da soma dos inputs alocados a cada DMU constante. 

É importante salientar que, no caso específico desta pesquisa, o modelo elipsoidal é 

adaptado ou derivado do CCR orientado para o input, e obedece a propriedade de 

homogeneidade da fronteira CCR substituindo a fronteira DEA original, linear por partes, por 

uma fronteira suavizada, garantindo, assim, o não aparecimento de soluções fracamente 

eficientes. 

Uma característica marcante deste modelo (elipsoidal) consiste em alcançar soluções 

DEA eficientes com controle de pesos. Para isto, basta inserir infinitos valores de 

excentricidades entre 0 e 1 que resultam em todas as DMUs fortemente eficientes. Esta variação 

das excentricidades ainda demonstra a flexibilidade desse modelo. 

 

A quinta etapa, a partir da análise dos resultados gerados pelo Excel, ocorrerá a 

definição dos índices de eficiência a partir do novo arranjo dos inputs nas DMUs analisadas. 

Com suporte nessas leituras, atua-se na direção de se realizar o dimensionamento da força de 

trabalho das DMUs, através da realocação dos servidores atuantes nesses setores avaliados, 

tendo como parâmetro a eficiência produtiva dessas unidades. 

Na Figura 9 tem-se um resumo das etapas de aplicação do modelo de fronteira elipsoidal 

visando a realocação de trabalhadores na instituição pesquisada. 
 

Figura 9Aplicação do Modelo de Fronteira Elipsoidal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3.2 Construção do procedimento de realocação da força de trabalho a partir do modelo 

DEA de eficiência técnica 

 

Esta pesquisa tem como problema abordado a expansão da produtividade das 

atividades desenvolvidas nas Coordenações de Orçamento e Finanças do IFSUDESTEMG 

através do dimensionamento da força de trabalho alocada nesses setores que desempenham 

atividades da área meio. 

Compondo a solução proposta para o problema apresentado, tem-se a elaboração de 

um procedimento que disponha sobre a alocação da força de trabalho nos setores acima 

destacados. Esse direcionamento de recursos humanos deve visar o aumento na produtividade 

dos serviços administrativos realizados por essa área de atuação da Administração. Levando-se 

em conta que, as Coordenações de Orçamento e Finanças dos campi integrantes do 

IFSUDESTEMG compreendem parte dos setores responsáveis pelas atividades-meio dessa 

organização. 

A construção do procedimento exige parâmetros onde estejam presentes características 

relacionadas à elaboração, aplicabilidade, validação e reprodutibilidade do produto tecnológico 

aqui proposto.  Tais atributos compõem a essência do instituto “protocolo científico” e serviram 

de esteio para a estruturação do procedimento de realocação. No entanto, para a utilização 

dessas características, ligadas ao protocolo, torna-se necessária a apresentação conceitual desse 

instituto. Trata-se de um esforço que não encontra unanimidade teórica. Seja em razão da 

evolução histórica desse vocábulo, seja em razão da área em que ele é aplicado (LACERDA, 

2015). Apesar do obstáculo apresentado pela discrepância nas definições desse instituto, é 

possível constatar similitudes nos conceitos desenvolvidos em várias áreas de conhecimento.  

Protocolo pode ser considerado um complexo de normas que dirigem e formulam um 

procedimento (IVANOVIC e COLLIN, 2006). É interessante observar que, a generalidade 

apresentada nessa compreensão pode abarcar aspectos mais pormenorizados, como os 

existentes nas definições de protocolo clínico. Nesse campo (área de saúde) o documento 

(protocolo) deve apresentar detalhes que: possibilitem a compreensão dos fundamentos, 

objetivos, análises e população estatísticas, intervenções, metodologia, considerações éticas, 

planos de administração do estudo, replicação dos principais instrumentos dos métodos de 

ensaio entre outros (CHAN et. al., 2013.). 

Ainda na área da medicina, o entendimento sobre esse conceito pode abranger o 

aprimoramento de “modelos de gestão médico-hospitalares que se coadunem com a 

necessidade da busca pela qualidade dos serviços prestados e com o controle dos custos 
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gerados” (TORRES, 2006, p. 25). Nota-se, nessa proposição de protocolo, a característica de 

um instrumento para a tomada de decisão que possui como base a gestão de processos. Tal 

descrição fornece a associação entre a regulação de atos singulares praticados e os resultados 

organizacionais.  

No campo da tecnologia da informação, a definição desse recurso (protocolo) trabalha 

a ideia de agrupamento das diretrizes reguladoras das trocas de dados (LACERDA, 2015). 

Desde o início da expansão do sistema global de redes de computadores interligados (Internet), 

o protocolo de gerenciamento da World Wide Web visa a comunicação, e registro, dos dados, 

servidores, e usuários com o intuito de administrar, e autenticar, todas as transações realizadas 

(CASE et. al., 1988). Essa delimitação de protocolo como uma agregação de modelos de 

conduta e preceitos a serem seguidos, pode ser utilizada para o desenvolvimento, e consecução, 

de serviços tecnológicos mais seguros, sendo exemplo dessa situação, a aplicação de 

criptografia nas transferências de registros. (WARNECKE, 2003) 

Por seu lado, contata-se que o protocolo aplicado no campo da pesquisa (protocolo de 

estudo) traz, em seu conteúdo, o planejamento que tem por escopo a busca de soluções para os 

problemas da investigação científica. Sendo que tal delineamento deve contemplar a estrutura, 

as variáveis analisadas e a necessária compreensão dos resultados obtidos ao fim do 

procedimento (LUNA FILHO, 1998). Ou, considerando as minúcias das rotinas das atividades 

de pesquisa, protocolo de estudo consiste nos apontamentos solenes da execução dos 

experimentos técnico-científicos (LACERDA, 2015).  

No que concerne ao campo da Administração, protocolo pode representar a convenção 

entre organizações (protocolo comercial); orientações comportamentais a serem seguidas por 

todos os membros de uma empresa (protocolo empresarial); unidade institucional responsável 

pelo registro de movimentação dos documentos referentes à atuação da entidade (LACERDA, 

2015) entre outros. Tem-se, ainda na esfera organizacional, o protocolo de projeto de produtos, 

no qual são descritas as diretrizes gerais que o novo produto deve exibir (segmentos-alvo, 

funções e recursos do produto, tecnologia de base, preços, canais de comunicação e distribuição 

e recursos necessários) e as prioridades a serem realizadas (MCNALLY, CAVUSGIL e 

CALANTONE, 2010). 

Nesse ponto verifica-se, mais uma vez, a concordância entre os conceitos de protocolo 

produzidos em esferas de atuação diferentes. No protocolo científico, todos os atos são 

pensados no sentido de significarem o objeto de pesquisa. Mostrando-se a eficácia, lógica e 

coerência de todo o estudo apresentado. O protocolo científico não é mera técnica 

(conhecimento empírico), mas tecnologia (conhecimento respaldado em referencial teórico, 
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metodologia e planejamento) (FORMARIER e JOVIC, 1993), tornando-o semelhante ao 

protocolo de produto que desempenha uma função importante para a clareza e estabilidade das 

metas para a atuação comercial (MCNALLY, CAVUSGIL e CALANTONE, 2010). 

É nesse sentido que o produto tecnológico aqui oferecido (procedimento de realocação 

da força de trabalho) procura atender a resposta investigada para o questionamento de pesquisa. 

Busca-se a construção de um conjunto de regras a serem observadas para o dimensionamento 

da força de trabalho nas Coordenações de Orçamento e Finanças (atividade-meio) dos campi 

do IFSUDESTEMG. Um conjunto de regras que direcionem, e elaborem, uma gestão 

estratégica de pessoas onde a produtividade dos serviços prestados seja a essência do 

planejamento dos recursos direcionados a área-meio da organização. 

Apesar da diversidade de conceitos encontrados em áreas de conhecimento distintas, 

pode-se perceber que um aspecto comum nas várias utilizações desse termo. A similitude 

consiste em abordá-lo como um instrumento para descrever como algo deve ser utilizado. A 

formalização (temporal ou lógica) (d´HAM, 2009) de procedimentos a serem adotados. Um 

roteiro a ser seguido tendo uma definição bem estabelecida do objetivo a ser alcançado 

(d´HAM, 2009). Ou, ainda, um conjunto de regras sob às quais todos os interessados são 

submetidos. Os protocolos são importantes porque orientam o design do produto e estruturam 

as prioridades para que seja possível aos tomadores de decisão a criação, com eficiência, de 

produtos mais vantajosos (BACON et al., 1994). 

Para o desenvolvimento do procedimento apresentado nesta pesquisa, foram aplicadas 

duas abordagens metodológicas atinentes ao protocolo científico. A primeira diz respeito à 

estrutura tripartite proposta por Lacerda (2015), onde o roteiro do protocolo foi dividido em 

preparação; aplicação e avaliação. Partes essas que também representam a totalidade do ciclo 

do produto tecnológico aqui proposto. A segunda abordagem está relacionada aos elementos 

necessários para a construção do protocolo (SILLY, 2014). Elementos nos quais todas as 

informações, geradas pela investigação científica, devem estar sustentadas quando da utilização 

do produto tecnológico. 

O procedimento para a realocação da força de trabalho de setores do IFSUDESTEMG, 

que executem atividades-meio, tem como roteiro a estrutura apresentada no Quadro 4. 

 

 

 

Quadro 4 Roteiro do procedimento de dimensionamento da força de trabalho no IFSUDESTEMG 
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Fases do 

protocolo 
(LACERDA, 

2015) 

Elementos básicos do protocolo 
(SILLY, 2014) 

Procedimento de dimensionamento 

da força de trabalho 

no IFSUDESTEMG 

Preparação 

 

 

Delimitação dos objetivos 

do produto tecnológico; 

 

 

 

 

Lista de setores que compõem a área 

meio 

 

 

Verificação das condições 

para a aplicação do produto 

tecnológico 

 

Definir indicadores que serão utilizados 

como outputs 

 

Definição dos fatores 

cuja influência se deseja estudar, 

suas modalidades e combinações 

dessas modalidades; 

 

Definição de grau de complexidade 

das atividades para atribuição de pesos 

Definição das unidades 

experimentais a serem investigadas; 

 

 

 

 

Estabelecer o recorte temporal dos 

dados analisados 

Definições das observações que 

deverão ser feitas. 

 

   

Aplicação 

 

Métodos de coleta dessas 

observações 

 

 

A maneira pela qual as diferentes 

modalidades ou combinações de 

modalidades do(s) fator(es) são 

atribuídas às diferentes unidades 

experimentais 

Levantamento e coleta dos dados 

 

 

Tratamento dos dados coletados 

 

 

Aplicação dos dados coletados no DEA 
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Avaliação 

Seriação dos resultados no espaço 

 

Análise dos resultados obtidos no DEA 

Seriação dos resultados no tempo   

Classificação dos dados gerados na 

análise dos resultados 

Propostas para a gestão estratégica de 

pessoas 

no IFSUDESTEMG 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em LACERDA, 2015 e SILLY, 2014 
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5 PROPOSTAS DE MUDANÇA/INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO 

 

5.2 Apresentação, tratamento, aplicação e análise dos dados 

 

Neste capítulo demonstra-se o desenvolvimento da proposta de solução para o 

problema objeto desta pesquisa, qual seja, a criação de um procedimento de realocação da força 

de trabalho para as atividades da área meio no IFSUDESTEMG. O produto tecnológico 

apresentado (procedimento) tem como base a eficiência produtiva calculada através da 

aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA), conforme as etapas descritas no subtópico 

“Construção do modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA)” presente nos procedimentos 

metodológicos deste estudo. 

Para a aplicação dessa metodologia de análise de eficiência (DEA), de acordo com as 

justificativas apresentadas no subtópico supracitado, foram selecionados: as DMUs 

(Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira dos campi), conforme descrição na 

etapa 1; os inputs (servidores lotados nas DMUs) e outputs (documentos produzidos nas fases 

da despesa pública), conforme descrição na etapa 2; definição do modelo DEA a ser utilizado 

(entre as opções optou-se pelo modelo de fronteira elipsoidal), conforme descrição na etapa 3; 

apurar as informações relacionadas aos inputs e outputs utilizando a plataforma “Tesouro 

Gerencial”, conforme descrição na etapa 4; o software Excel, com o suplemento Solver, para 

a aplicação dos dados gerados na etapa anterior, conforme descrição na etapa 5; as unidades 

referências, os alvos e folgas entre as DMUs registradas e verificadas, conforme descrição na 

etapa 6. 

Por conseguinte, os elementos das atividades desempenhas pelas Coordenações de 

Execução Orçamentária e Financeira presentes nos campi, foram aplicados no softwareExcel, 

com o intuito de se mensurar a eficiência produtiva das referidas unidades do IFSUDESTEMG. 

Na abordagem desta pesquisa, foi estipulado o período compreendido entre os anos de 2016 a 

2018, como o intervalo temporal necessário para a verificação da evolução dos serviços 

prestados nas DMUs. Nesse triênio constitui-se a expansão institucional do IFSUDESTEMG, 

principalmente, observando-se a implantação e consolidação de novos campi (Santos Dumont, 

São João Del Rei e Manhuaçu). A compilação dos dados utilizados na metodologia (DEA) estão 

demonstrados na tabela 4, abaixo relacionada. 

Tendo em conta o intuito do DEA, consistente em se comparar uma quantidade de 

DMUs executoras de tarefas similares, convertendo múltiplas entradas em múltiplas saídas 

(COOPER, SEIFORD e ZHU, 2004), e se diferenciando nas quantidades de insumos (inputs) 



103 

 

 

aplicados na prestação de serviços geradores dos produtos (outputs), realizou-se a inserção 

desses elementos, coletados entre unidades do IFSUDESTEMG (DMUs), no softwareExcel. A 

utilização dessa ferramenta computacional visou a verificação dos valores ligados à eficiência 

produtiva da força de trabalho presente nas Coordenações de Execução Orçamentária e 

Financeira, atendendo à necessidade prévia (característica do DEA) de se limitar o objeto da 

análise ao que se pretende alcançar a partir da mensuração (COOK, TONE e ZHU, 2014).  

O Modelo utiliza do inicialmente foi o CCR com orientação para o input, objetivando 

a busca pela quantidade ideal de servidores para produção da DMU com retorno constante de 

escala. Após a aplicação dos dados no Excel será possível, além de identificar os benchmarks, 

ou seja, as DMUs mais eficientes, os casos de folga (que ocorrem quando há excesso de insumos 

ou escassez de produção) e alvos (a indicação da quantidade ideal de inputs para produção dos 

outputs).  

 

Tabela 4 - Relação de DMUs, inputs e outputs (sem adição de pesos). 
 

DMUS INPUT 
OUTPUT 

(DOCUMENTOS PRODUZIDOS) 

CEOF 

Nº 

DE 

SERV. 

ND NC NE OB RP NP DARF GPS 

RPB - 2016 6 556 36 1595 3846 373 1329 831 216 

RPB - 2017 5 527 31 1162 2994 266 1249 685 212 

RPB - 2018 5 533 30 870 2896 296 1172 505 329 

BBCA - 2016 4 598 49 1206 3189 212 1267 790 234 

BBCA - 2017 4 634 30 1421 2903 243 1222 829 304 

BBCA - 2018 4 675 34 1015 2651 294 1053 582 424 

JFORA - 2016 4 439 18 628 3463 914 616 456 125 

JFORA - 2017 4 466 10 769 2250 367 520 370 104 

JFORA - 2018 5 560 11 730 1891 393 507 354 132 

MUR - 2016 4 449 27 749 1680 75 553 331 128 

MUR - 2017 5 535 16 638 1335 93 513 315 117 

MUR - 2018 5 415 13 513 1440 160 524 345 144 

SJDREI - 2016 4 156 22 344 1406 351 422 320 99 

SJDREI - 2017 4 171 7 431 848 138 337 241 65 

SJDREI - 2018 5 166 12 270 859 90 383 251 43 
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SDM - 2016 3 465 21 470 1020 130 397 292 118 

SDM - 2017 5 358 28 335 716 105 369 282 91 

SDM - 2018 5 404 21 550 678 112 381 225 58 

MNU - 2016 3 114 14 262 408 158 123 43 17 

MNU - 2017 3 266 3 317 801 282 284 188 66 

MNU - 2018 3 285 14 363 637 158 300 213 42 

 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos na plataforma Tesouro Gerencial. 

 

Com o objetivo de atender à Regra de Ouro do DEA (número da soma de outputs e 

inputs até 3 vezes o número de DMUs), assim como, diminuir a existência de pesos nulos antes 

de aplicar qualquer tipo de restrição, buscou-se aglutinar os outputs de acordo com as fases da 

despesa pública anteriormente descritas: empenho, liquidação e pagamento (BRASIL, 1964). 

Diante da necessidade de tratamento dos dados para o respeito à Regra de Ouro, houve 

a fusão dos quantitativos dos outputs, trazidos para esta pesquisa, de acordo com a fase da 

despesa pública correspondente à saída avaliada, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 5 - Relação de DMUs, inputs e outputs aglutinados. 
 

DMUS INPUT 
OUTPUT 

(DOCUMENTOS PRODUZIDOS) 

CAMPUS SERVIDORES ND_NC_NE RP_NP OB_DARF_GPS 

RPB - 2016 6 2187 1702 4893 

RPB - 2017 5 1720 1515 3891 

RPB - 2018 5 1433 1468 3730 

BBCA - 2016 4 1853 1479 4213 

BBCA - 2017 4 2085 1465 4036 

BBCA - 2018 4 1724 1347 3657 

JFORA - 2016 4 1085 1530 4044 

JFORA - 2017 4 1245 887 2724 

JFORA - 2018 5 1301 900 2377 

MUR - 2016 4 1225 628 2139 

MUR - 2017 5 1189 606 1767 

MUR - 2018 5 941 684 1929 

SJDREI - 2016 4 522 773 1825 

SJDREI - 2017 4 609 475 1154 

SJDREI - 2018 5 448 473 1153 

SDM - 2016 3 956 527 1430 
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SDM - 2017 5 721 474 1089 

SDM - 2018 5 975 493 961 

MNU - 2016 3 390 281 468 

MNU - 2017 3 586 566 1055 

MNU - 2018 3 662 458 892 
 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no softwareExcel 

 

 

Para tornar a análise dos dados mais simplificada, e afastar a possibilidade de pesos 

nulos, utilizou-se a média aritmética para a compilação definitiva dessas informações. Deste 

modo, a média aritmética simples (para cada DMU aqui analisada) do conjunto de valores 

numéricos foi calculada pela soma de todas as variáveis de cada campus dividida pelo número 

de elementos do conjunto. Na presente pesquisa, a soma das variáveis anuais (input e outputs) 

de cada campus foi dividida pelo quantitativo de anos avaliados, isto é, 3 (três) períodos. 

Conforme demostrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Relação de média aritmética simples das DMUs, inputs e outputs aglutinados. 

DMUS INPUT 
OUTPUT 

(DOCUMENTOS PRODUZIDOS) 

CAMPUS SERVIDORES ND_NC_NE RP_NP OB_DARF_GPS 

RPB_MÉDIA 5 1780 1562 4171 

BBCA_MÉDIA 4 1887 1430 3969 

JFORA_MÉDIA 4 1210 1106 3048 

MUR_MÉDIA 5 1118 639 1945 

SJDREI_MÉDIA 4 526 574 1377 

SDM_MÉDIA 4 884 498 1160 

MNU_MÉDIA 3 546 435 805 
 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

A compilação definitiva, das variáveis abordadas no estudo em questão, foi submetida 

ao modelo DEA CCR, orientado ao input, elaborado através do software Excel, com a utilização 

do suplemento Solver. Os resultados obtidos pela aplicação do modelo CCR, com orientação 

ao input, aos dados da média obtida são apresentados na seguinte tabela (Tabela 7). 
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Tabela 7– Resultado modelo DEA CCR input (atual força de trabalho). 
 

DMUs 
Eficiência 

DEA 

Alvos 

input 

Peso 

Servidores 

input 

Peso 

ND_NC_NE 

output¹ 

Peso 

RP_NP 

output² 

Peso 

OB_DARF_GPS 

output³ 

RP_MEDIA 82,92% 4 20,00% 0,01% 0,01% 0,01% 

BBC_MEDIA 100,00% 4 25,00% 0,01% 0,01% 0,02% 

JF_MEDIA 74,62% 3 25,00% 0,01% 0,03% 0,01% 

MUR_MEDIA 41,26% 2 20,00% 0,01% 0,01% 0,01% 

SJDR_MEDIA 35,66% 1 25,00% 0,01% 0,03% 0,01% 

SDM_MEDIA 38,13% 2 25,00% 0,02% 0,01% 0,01% 

MNU_MEDIA 36,25% 1 33,33% 0,01% 0,05% 0,01% 
 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

 

Ao se analisar os resultados apresentados, verifica-se a unidade de Barbacena 

(BBC_MEDIA)como o campus mais eficiente dentre as DMUs investigadas. Sendo obtidos os 

resultados de máxima eficiência (100%) no recorte temporal deste estudo (média dos anos 2016, 

2017 e 2018). Em seguida, os campi onde os desempenhos mais se aproximaram da eficiência 

máxima foram Rio Pomba (RP_MEDIA) e Juiz de Fora (JF_MEDIA), respectivamente, 

82,92% e 74,62%. A unidade do IFSUDESTEMG onde foi constatado o desempenho com 

menor índice de eficiência foi São João Del-Rei (SJDR_MEDIA), com 35,66% de 

aproveitamento nos serviços prestados pela sua Coordenação de Orçamento e Finanças. 

Quando os pesos apresentam resultados nulos, significa que a variável está sendo 

desconsiderada na análise, o que acaba por gerar resultados com DMUs falsamente eficientes. 

Assim, procurando impedir essa distorção na análise efetuou-se o tratamento prévio dos dados 

e a condição colocada no cálculo (pela aplicação do suplemento Solver) de peso mínimo dos 

outputs de 0,01%. Deste modo, e de acordo com a tabela 7, denota-se que a possibilidade dos 

pesos nulos foi afastada. 

Com relação aos alvos, a aplicação do modelo CCR torna possível a identificação do 

o número ideal (alvo) de servidores para a produção de outputs, conforme exposto na tabela 8 

abaixo. 
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Tabela 8 - Indicação de alvos de inputs para DMUs 
 

DMUs 
Servidores 

input 

Alvos 

input 

RP_MEDIA 5 4 

BBC_MEDIA 4 4 

JF_MEDIA 4 3 

MUR_MEDIA 5 2 

SJDR_MEDIA 4 1 

SDM_MEDIA 4 2 

MNU_MEDIA 3 1 

      

TOTAL 29 17 
 

Fonte: elaborado pelo autor através dos resultados obtidos no software Excel 

 

O DEA é uma ferramenta de modelagem que, além de calcular a eficiência, possui a 

característica de demonstrar quais as DMUs são os benchmarks para aquelas que não possuem 

eficiência igual a 1 (100%). No que diz respeito ao benchmarking, o tomador de decisão tem, à 

sua disposição, e após a identificação das práticas existentes nas unidades consideradas 

benchmarks, a possibilidade de se implementar os exemplos constatados nas unidades que não 

atingiram o grau máximo nesse valor (eficiência). Sendo plenamente possível a aplicação do 

benchmarking na área de políticas públicas de ensino (GOURISHANKAR e PRAKASH, 

2012). 

De acordo com o modelo CCR orientado para o input, conclui-se que o campus Rio 

Pomba pode produzir os outputs relacionados tendo como quantidade ideal 4 (quatro) 

servidores. No que lhe concerne, o campus Juiz de Fora tem uma alteração nessa quantidade 

para a média aqui sugerida sendo necessários 3 (três) para a realização dos outputs. Para o 

campus Muriaé é indicado como número ideal de 2 (dois) de servidores, bem como para o 

campusSantos Dumont. No que diz respeito aos campi São João Del-Rei e Manhuaçu, o modelo 

DEA aplicado informou que apenas 1 (hum) servidor em cada uma dessas unidades poderia 

produzir os outputs registrados. 

Sendo assim, a proposta apresentada através da aplicação do modelo CCR com 

orientação ao input, de acordo com os resultados obtidos, é que,de um total de 29 (vinte e nove) 

servidores distribuídos entre as DMUs avaliadas, ocorre a necessidade de realocação de 12 

(doze) servidores para que se possa atingir a eficiência em todas as unidades pesquisadas. 
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Como relação ao modelo proposto por Avelar (2010), e já exposto aqui, o modelo 

elipsoidal possui a capacidade de utilizar diferentes valores de excentricidades, permitindo ao 

modelo uma flexibilidade na distribuição de inputs. Tal fato ocorre em razão de que cada 

solução DEA CCR fortemente eficiente tem relação com arranjo de excentricidades, 

correspondendo a uma distinta distribuição de pesos. Desse contexto surge a vantagem 

estratégica para o gestor pautada na escolha da distribuição de pesos mais adequada. 

Ressalta-se, ainda, que no peso do input (servidor) considerado nesta pesquisa tem, 

entre outras características, o fato de não ser possível um desligamento imediato dos 

trabalhadores com vínculo público. Ou seja, ocorrendo a análise da eficiência técnica de um 

setor e, constatando-se a necessidade de diminuição de sua força de trabalho, o modelo de 

fronteira elipsoidal coloca à disposição do tomador de decisão uma análise mais ajustável à 

realidade trabalhista estatal brasileira. 

Passando à análise dos dados nesse modelo paramétrico de distribuição de inputs com 

soma constante, registre-se que a matriz de dados aqui utilizada é a mesma submetida ao modelo 

CCR com orientação ao input, qual seja, a Tabela 6 (Relação de média aritmética simples das 

DMUs, inputs e outputs aglutinados); os valores de excentricidade (℮1 e ℮2) apresentados (0 

< e < 1), comdesvio-padrão de 0,1) proporcionam uma distribuição de inputs em que será 

buscado o menor valor de Fi relacionado à DMU pesquisada (ALVES, MILIONI e SOMA, 

2012); e, a solução encontrada tem que ser viável no contexto da realidade aqui investigada. 

As variáveis presentes na Tabela 6 foram aplicadas no modelo de fronteira elipsoidal 

desenvolvido no software Excel, com o suplemento Solver, tendo como parâmetros de cálculo 

os temas desenvolvidos no tópico 2.3.2 (Modelos paramétricos de fronteiras esférica e 

elipsoidal) deste estudo. Os resultados obtidos são expostos a seguir.  

 

Tabela 9 - Excentricidades, Valor de input alocado e Soma dos inputs alocados. 
 

℮1 ℮2 
Fi Fi Fi Fi Fi Fi Fi Soma 

RP BBCA JF MUR SJDR SDM MNU Fi 

0 0 7,0030 6,8040 4,9620 3,5020 2,3450 2,5630 1,8210 29 

0 0,1 7,0020 6,8040 4,9620 3,5040 2,3430 2,5640 1,8210 29 

0 0,2 7,0000 6,8060 4,9600 3,5090 2,3400 2,5660 1,8190 29 

0 0,3 6,9960 6,8090 4,9580 3,5170 2,3340 2,5710 1,8150 29 

0 0,4 6,9900 6,8140 4,9540 3,5300 2,3260 2,5770 1,8100 29 

0 0,5 6,9820 6,8200 4,9480 3,5470 2,3140 2,5850 1,8030 29 

0 0,6 6,9720 6,8280 4,9410 3,5690 2,2990 2,5960 1,7940 29 

0 0,7 6,9590 6,8390 4,9320 3,5980 2,2790 2,6100 1,7820 29 

0 0,8 6,9420 6,8530 4,9210 3,6350 2,2540 2,6290 1,7660 29 

0 0,9 6,9210 6,8720 4,9060 3,6830 2,2200 2,6530 1,7460 29 
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0 0,99 6,8960 6,8950 4,8890 3,7380 2,1800 2,6800 1,7220 29 

0,1 0 7,0050 6,8030 4,9640 3,5000 2,3460 2,5610 1,8210 29 

0,1 0,1 7,0040 6,8040 4,9640 3,5020 2,3450 2,5610 1,8200 29 

0,1 0,2 7,0020 6,8060 4,9620 3,5070 2,3410 2,5640 1,8180 29 

0,1 0,3 6,9980 6,8090 4,9600 3,5150 2,3360 2,5680 1,8140 29 

0,1 0,4 6,9920 6,8140 4,9560 3,5280 2,3270 2,5740 1,8090 29 

0,1 0,5 6,9840 6,8200 4,9500 3,5450 2,3160 2,5830 1,8020 29 

0,1 0,6 6,9740 6,8280 4,9430 3,5670 2,3010 2,5940 1,7930 29 

0,1 0,7 6,9610 6,8390 4,9340 3,5960 2,2810 2,6080 1,7810 29 

0,1 0,8 6,9440 6,8530 4,9230 3,6330 2,2550 2,6260 1,7650 29 

0,1 0,9 6,9230 6,8720 4,9080 3,6810 2,2210 2,6500 1,7450 29 

0,1 0,99 6,8980 6,8950 4,8910 3,7360 2,1810 2,6780 1,7210 29 

0,2 0 7,0110 6,8030 4,9700 3,4940 2,3500 2,5530 1,8190 29 

0,2 0,1 7,0100 6,8040 4,9690 3,4960 2,3490 2,5540 1,8180 29 

0,2 0,2 7,0070 6,8060 4,9680 3,5010 2,3450 2,5570 1,8160 29 

0,2 0,3 7,0040 6,8090 4,9650 3,5090 2,3400 2,5610 1,8130 29 

0,2 0,4 6,9980 6,8130 4,9610 3,5220 2,3310 2,5670 1,8070 29 

0,2 0,5 6,9900 6,8200 4,9560 3,5390 2,3200 2,5750 1,8000 29 

0,2 0,6 6,9800 6,8280 4,9490 3,5610 2,3050 2,5860 1,7910 29 

0,2 0,7 6,9670 6,8390 4,9410 3,5900 2,2850 2,6000 1,7780 29 

0,2 0,8 6,9500 6,8540 4,9290 3,6280 2,2590 2,6180 1,7620 29 

0,2 0,9 6,9290 6,8730 4,9150 3,6760 2,2250 2,6410 1,7410 29 

0,2 0,99 6,9050 6,8950 4,8980 3,7310 2,1850 2,6690 1,7160 29 

0,3 0 7,0200 6,8030 4,9800 3,4840 2,3570 2,5410 1,8160 29 

0,3 0,1 7,0190 6,8030 4,9790 3,4850 2,3560 2,5420 1,8160 29 

0,3 0,2 7,0170 6,8050 4,9780 3,4900 2,3520 2,5440 1,8130 29 

0,3 0,3 7,0130 6,8080 4,9750 3,4990 2,3470 2,5480 1,8100 29 

0,3 0,4 7,0080 6,8130 4,9710 3,5120 2,3380 2,5540 1,8040 29 

0,3 0,5 7,0000 6,8200 4,9660 3,5290 2,3270 2,5620 1,7970 29 

0,3 0,6 6,9900 6,8280 4,9600 3,5510 2,3120 2,5720 1,7870 29 

0,3 0,7 6,9770 6,8390 4,9510 3,5800 2,2920 2,5860 1,7740 29 

0,3 0,8 6,9610 6,8540 4,9410 3,6180 2,2660 2,6030 1,7570 29 

0,3 0,9 6,9400 6,8730 4,9270 3,6660 2,2320 2,6260 1,7350 29 

0,3 0,99 6,9160 6,8970 4,9110 3,7230 2,1920 2,6530 1,7090 29 

0,4 0 7,0340 6,8020 4,9940 3,4690 2,3670 2,5220 1,8120 29 

0,4 0,1 7,0330 6,8030 4,9930 3,4700 2,3660 2,5230 1,8110 29 

0,4 0,2 7,0310 6,8050 4,9920 3,4750 2,3630 2,5250 1,8090 29 

0,4 0,3 7,0270 6,8080 4,9890 3,4840 2,3570 2,5290 1,8050 29 

0,4 0,4 7,0220 6,8130 4,9860 3,4960 2,3490 2,5350 1,7990 29 

0,4 0,5 7,0150 6,8190 4,9810 3,5140 2,3370 2,5420 1,7920 29 

0,4 0,6 7,0050 6,8280 4,9750 3,5360 2,3220 2,5520 1,7810 29 

0,4 0,7 6,9930 6,8390 4,9670 3,5650 2,3030 2,5650 1,7680 29 

0,4 0,8 6,9770 6,8540 4,9570 3,6030 2,2770 2,5820 1,7500 29 

0,4 0,9 6,9560 6,8740 4,9440 3,6520 2,2430 2,6040 1,7260 29 

0,4 0,99 6,9330 6,8990 4,9290 3,7090 2,2020 2,6300 1,6980 29 

0,5 0 7,0530 6,8020 5,0130 3,4480 2,3810 2,4970 1,8070 29 
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0,5 0,1 7,0520 6,8020 5,0120 3,4500 2,3800 2,4980 1,8060 29 

0,5 0,2 7,0500 6,8040 5,0110 3,4550 2,3770 2,5000 1,8030 29 

0,5 0,3 7,0470 6,8080 5,0090 3,4630 2,3710 2,5030 1,7990 29 

0,5 0,4 7,0420 6,8120 5,0060 3,4760 2,3630 2,5080 1,7930 29 

0,5 0,5 7,0350 6,8190 5,0020 3,4930 2,3520 2,5150 1,7850 29 

0,5 0,6 7,0260 6,8280 4,9960 3,5150 2,3370 2,5240 1,7730 29 

0,5 0,7 7,0140 6,8400 4,9890 3,5450 2,3170 2,5360 1,7590 29 

0,5 0,8 6,9990 6,8550 4,9800 3,5830 2,2910 2,5520 1,7390 29 

0,5 0,9 6,9790 6,8760 4,9690 3,6320 2,2570 2,5730 1,7130 29 

0,5 0,99 6,9560 6,9020 4,9550 3,6910 2,2160 2,5980 1,6820 29 

0,6 0 7,0780 6,8010 5,0380 3,4210 2,3990 2,4630 1,7990 29 

0,6 0,1 7,0770 6,8020 5,0380 3,4230 2,3980 2,4640 1,7990 29 

0,6 0,2 7,0760 6,8040 5,0370 3,4280 2,3950 2,4660 1,7960 29 

0,6 0,3 7,0720 6,8070 5,0350 3,4360 2,3890 2,4690 1,7910 29 

0,6 0,4 7,0680 6,8120 5,0330 3,4480 2,3810 2,4730 1,7850 29 

0,6 0,5 7,0610 6,8190 5,0290 3,4650 2,3700 2,4790 1,7750 29 

0,6 0,6 7,0530 6,8280 5,0250 3,4880 2,3560 2,4870 1,7630 29 

0,6 0,7 7,0420 6,8410 5,0190 3,5170 2,3360 2,4980 1,7470 29 

0,6 0,8 7,0280 6,8570 5,0120 3,5550 2,3110 2,5120 1,7250 29 

0,6 0,9 7,0100 6,8790 5,0020 3,6060 2,2770 2,5300 1,6960 29 

0,6 0,99 6,9890 6,9060 4,9910 3,6660 2,2350 2,5520 1,6610 29 

0,7 0 7,1110 6,8010 5,0710 3,3860 2,4220 2,4190 1,7900 29 

0,7 0,1 7,1100 6,8010 5,0710 3,3870 2,4210 2,4200 1,7890 29 

0,7 0,2 7,1090 6,8040 5,0700 3,3920 2,4180 2,4210 1,7860 29 

0,7 0,3 7,1060 6,8070 5,0690 3,4000 2,4130 2,4230 1,7810 29 

0,7 0,4 7,1020 6,8120 5,0670 3,4120 2,4060 2,4270 1,7740 29 

0,7 0,5 7,0970 6,8190 5,0650 3,4290 2,3950 2,4310 1,7630 29 

0,7 0,6 7,0900 6,8290 5,0620 3,4510 2,3810 2,4380 1,7500 29 

0,7 0,7 7,0800 6,8420 5,0580 3,4800 2,3620 2,4460 1,7310 29 

0,7 0,8 7,0680 6,8590 5,0530 3,5190 2,3370 2,4570 1,7070 29 

0,7 0,9 7,0530 6,8830 5,0470 3,5700 2,3030 2,4710 1,6730 29 

0,7 0,99 7,0340 6,9130 5,0400 3,6320 2,2610 2,4890 1,6310 29 

0,8 0 7,1540 6,8010 5,1130 3,3400 2,4530 2,3610 1,7780 29 

0,8 0,1 7,1530 6,8020 5,1130 3,3410 2,4520 2,3620 1,7770 29 

0,8 0,2 7,1520 6,8040 5,1130 3,3460 2,4490 2,3620 1,7740 29 

0,8 0,3 7,1500 6,8080 5,1130 3,3540 2,4440 2,3640 1,7680 29 

0,8 0,4 7,1470 6,8130 5,1130 3,3660 2,4370 2,3650 1,7590 29 

0,8 0,5 7,1430 6,8210 5,1120 3,3820 2,4270 2,3680 1,7480 29 

0,8 0,6 7,1380 6,8310 5,1110 3,4030 2,4140 2,3710 1,7320 29 

0,8 0,7 7,1320 6,8450 5,1110 3,4310 2,3960 2,3750 1,7100 29 

0,8 0,8 7,1230 6,8640 5,1100 3,4690 2,3720 2,3810 1,6810 29 

0,8 0,9 7,1110 6,8900 5,1090 3,5210 2,3390 2,3890 1,6410 29 

0,8 0,99 7,0980 6,9240 5,1080 3,5840 2,2970 2,4000 1,5890 29 

0,9 0 7,2100 6,8020 5,1690 3,2800 2,4920 2,2840 1,7620 29 

0,9 0,1 7,2100 6,8030 5,1690 3,2810 2,4910 2,2840 1,7610 29 

0,9 0,2 7,2100 6,8050 5,1700 3,2850 2,4880 2,2840 1,7570 29 
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0,9 0,3 7,2090 6,8090 5,1710 3,2930 2,4840 2,2830 1,7510 29 

0,9 0,4 7,2080 6,8150 5,1720 3,3030 2,4780 2,2820 1,7410 29 

0,9 0,5 7,2060 6,8240 5,1750 3,3180 2,4690 2,2810 1,7270 29 

0,9 0,6 7,2040 6,8350 5,1780 3,3380 2,4570 2,2790 1,7080 29 

0,9 0,7 7,2020 6,8510 5,1820 3,3650 2,4410 2,2770 1,6820 29 

0,9 0,8 7,1990 6,8720 5,1870 3,4020 2,4190 2,2740 1,6470 29 

0,9 0,9 7,1950 6,9020 5,1960 3,4520 2,3890 2,2700 1,5960 29 

0,9 0,99 7,1910 6,9420 5,2070 3,5170 2,3490 2,2660 1,5280 29 

0,99 0 7,2780 6,8060 5,2350 3,2090 2,5370 2,1910 1,7450 29 

0,99 0,1 7,2780 6,8060 5,2360 3,2100 2,5370 2,1900 1,7430 29 

0,99 0,2 7,2790 6,8090 5,2370 3,2140 2,5350 2,1880 1,7390 29 

0,99 0,3 7,2800 6,8130 5,2400 3,2200 2,5320 2,1850 1,7310 29 

0,99 0,4 7,2810 6,8200 5,2440 3,2290 2,5270 2,1800 1,7190 29 

0,99 0,5 7,2830 6,8300 5,2500 3,2420 2,5200 2,1730 1,7030 29 

0,99 0,6 7,2860 6,8430 5,2580 3,2590 2,5100 2,1640 1,6800 29 

0,99 0,7 7,2900 6,8610 5,2700 3,2830 2,4970 2,1510 1,6480 29 

0,99 0,8 7,2960 6,8860 5,2860 3,3170 2,4790 2,1340 1,6030 29 

0,99 0,9 7,3060 6,9230 5,3090 3,3640 2,4530 2,1090 1,5360 29 

0,99 0,99 7,3210 6,9730 5,3420 3,4270 2,4190 2,0750 1,4430 29 
' 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

A partir dos dados obtidos, e expostos através da Tabela 9, são necessárias as 

execuções de duas análises visando o reconhecimento de quais excentricidades proporcionarão 

a distribuição de input mais eficiente entre as DMUs abordadas.  

Assim, foram realizadas duas formas de análises, classificadas como Análise Local 

(AL) e Análise Global (AG) (ALVES, MILIONI e SOMA, 2012). Em primeiro lugar será 

mostrado o resultado proveniente da AL referente aos dados exibidos na Tabela 9. 

A AL consiste na verificação da combinação das excentricidades que apresentem o 

menor valor de input (Fi) para cada DMU, respeitadas as condições já demonstradas (℮1 e ℮2) 

apresentados (0 < e < 1), com desvio-padrão de 0,1. 
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Tabela 10 - Análise Local (AL) do Modelo de Fronteira Elipsoidal 
 

DMU ℮1 ℮2 Fi 

RP_MEDIA 0 0,99 6,8961 

BBCA_MEDIA 0,7 0 6,8008 

JF_MEDIA 0 0,99 4,8888 

MUR_MEDIA 0 0,99 3,2088 

SJDR_MEDIA 0 0,99 2,1800 

SDM_MEDIA 0,99 0,99 2,0750 

MNU_MEDIA 0,99 0,99 1,4431 
  

 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

Para a aplicação do objetivo desta pesquisa os valores de input para a realocação de 

servidores foram simplificados com a retirada das casas decimais existentes nos resultados 

observados inicialmente. Diante disso, os valores finais encontrados na AL realizada foram: 

RP_MEDIA: 7 (sete) servidores; BBCA: 7 (sete) servidores; JF_MEDIA: 5 (cinco) servidores; 

MUR_MEDIA:3 (três) servidores; SJDR_MEDIA: 2 (dois) servidores; SDM_MEDIA: 2 (dois) 

servidores; e MNU_MEDIA: 1 (hum) servidor. 

Na segunda abordagem aos dados, no caso a Análise Global (AG), deve ser verificado 

o menor valor existente na variabilidade total do conjunto das DMUs (ALVES, MILIONI e 

SOMA, 2012).Esse quantitativo foi alcançado, no presente estudo, através do cálculo da soma 

das diferenças ao quadrado. Nesse tipo de apuração executa-se os seguintes passos: 

1. Os valores originais de input encontrados em cada DMU são relacionados; 

2. Os valores referentes ao input de cada DMU são subtraídos de cada valor 

existente na lista de Fi dos pares de excentricidades correspondentes às DMUs; 

3. Elevação ao quadrado dos valores encontrados na subtração realizada no passo 

de número 2; e 

4. Adição dos valores encontrados na lista dos quadrados dos desvios em relação 

à média. 

 

Neste estudo, a AG foi realizada através dos passos descritos no parágrafo anterior 

através do software Excel. Os dados encontrados restaram assim consignados. 

 

Tabela 11 - Análise Global (AG) do Modelo de Fronteira Elipsoidal 
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e1 

0 
21,2382 21,2354 21,2270 21,2130 21,1936 21,1691 21,1402 21,1084 21,0766 21,0509 21,0431 

e1 

0,1 
21,2583 21,2555 21,2471 21,2333 21,2141 21,1899 21,1614 21,1301 21,0989 21,0741 21,0673 

e1 

0,2 
21,3195 21,3168 21,3088 21,2954 21,2770 21,2537 21,2264 21,1966 21,1675 21,1453 21,1419 

e1 

0,3 
21,4256 21,4231 21,4156 21,4031 21,3860 21,3645 21,3395 21,3126 21,2872 21,2701 21,2730 

e1 

0,4 
21,5831 21,5809 21,5743 21,5633 21,5483 21,5297 21,5085 21,4865 21,4674 21,4587 21,4722 

e1 

0,5 
21,8027 21,8010 21,7957 21,7872 21,7756 21,7617 21,7465 21,7323 21,7235 21,7285 21,7594 

e1 

0,6 
22,1010 22,1000 22,0970 22,0921 22,0860 22,0795 22,0740 22,0726 22,0804 22,1081 22,1678 

e1 

0,7 
22,5037 22,5039 22,5043 22,5055 22,5082 22,5137 22,5242 22,5438 22,5797 22,6461 22,7556 

e1 

0,8 
23,0520 23,0540 23,0602 23,0714 23,0887 23,1143 23,1520 23,2080 23,2934 23,4294 23,6309 

e1 

0,9 
23,8146 23,8198 23,8359 23,8642 23,9070 23,9683 24,0547 24,1774 24,3558 24,6276 25,0162 

e1 

0,99 
24,7834 24,7937 24,8255 24,8812 24,9651 25,0849 25,2530 25,4906 25,8356 26,3631 27,1289 

 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

A Tabela 11 demonstra que a menor variabilidade existente no Modelo de Fronteira 

Elipsoidal aqui aplicado encontrado nas excentricidades ℮1 = 0 e  

℮2 = 0,99.  Mais especificamente, 21,0431. Os valores de cada Fi, referentes ao par de 

excentricidades encontrados na AG,são relacionados a seguir. 
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Tabela 12 - Valores de Fi observados na Análise Global (AG) 
 

DMU 
 

  
 

 

  
 

Fi 

RP_MEDIA 0 0,99 6,8961 

BBCA_MEDIA 0 0,99 6,8945 

JF_MEDIA 0 0,99 4,8888 

MUR_MEDIA 0 0,99 3,7381 

SJDR_MEDIA 0 0,99 2,1800 

SDM_MEDIA 0 0,99 2,6804 

MNU_MEDIA 0 0,99 1,7219 

    

Total de servidores     29 

 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

A partir dos dados obtidos pela AG, torna-se possível uma nova avaliação, no mesmo 

modelo DEA CCR (orientação ao input), dos valores encontrados exploração do modelo de 

Fronteira Elipsoidal. Essa rodada de análise permite uma verificação não somente sobre a 

aplicabilidade do modelo paramétrico de soma constante (Fronteira Elipsoidal) à realocação de 

servidores do IFSUDESTEMG, como, também, se a distribuição proposta atende à realidade 

vivenciada pela organização aqui investigada (a não diminuição do quantitativo total da força 

de trabalho). 

Os resultados obtidos pela aplicação do modelo CCR, com orientação ao input, às 

variáveis de entrada fornecidas pela AG do modelo de Fronteira Elipsoidal, são apresentados 

de seguinte maneira. 
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Tabela 13 – Resultado modelo DEA CCR input (variáveis obtidas na Análise Global). 
 

DMUs Servidores 
Eficiência 

DEA CCR 

Peso Servidores 

input 

Peso 

ND_NC_NE 

output¹ 

Peso 

RP_NP 

output² 

Peso 

OB_DARF_GPS 

output³ 

RP_MEDIA 6,8961 100,00% 14,50% 0,03% 0,00% 0,01% 

BBC_MEDIA 6,8945 100,00% 14,50% 0,03% 0,00% 0,01% 

JF_MEDIA 4,8888 100,00% 20,45% 0,03% 0,00% 0,02% 

MUR_MEDIA 3,7381 100,00% 26,75% 0,06% 0,00% 0,02% 

SJDR_MEDIA 2,1800 100,00% 45,87% 0,00% 0,17% 0,00% 

SDM_MEDIA 2,6804 100,00% 37,31% 0,10% 0,02% 0,00% 

MNU_MEDIA 1,7219 100,00% 58,07% 0,03% 0,20% 0,00% 

       
Total 

servidores 29      
 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

A verificação dos dados acima permite a conclusão de que a aplicação do modelo de 

Fronteira Elipsoidal realmente atinge o propósito de se alcançar a eficiência em todas as DMUs 

exploradas, sem a redução dos valores de input originais. Fato esse primordial para a natureza 

jurídica da organização pesquisada neste trabalho, dada a relação de trabalho existente entre 

essa autarquia federal e os servidores nela lotados. 

Porém, uma peculiaridade do resultado trazido pelo modelo paramétrico de soma 

constante, aqui aplicado, não pode ser desconsiderada.Uma avaliação sobre a eficiência da força 

de trabalho não comporta variações graduais aos valores de input. Significa dizer que, as frações 

encontradas pelo modelo de Fronteira Elipsoidal, no que se refere às redistribuições de Fi acima 

propostas, exigem uma adequação ao fato de se tratar de um recurso discreto (trabalhadores). 

Ou seja, a realocação dos servidores não comporta a fragmentação do quantitativo da força de 

trabalho. Por outro lado, um simples arredondamento dos valores encontrados para cada Fi das 

DMUs pode ocasionar uma nova discrepância entre os valores de eficiência alcançados pelo 

modelo de Fronteira Elipsoidal. 

Nos valores demonstrados pela Análise Global (Tabela 12) verifica-se que a soma dos 

valores inteiros das Fi apresenta o total de 24 (vinte e quatro) servidores. Logo, as frações 

existentes no resultado aludido colocam a quantidade de 5 (cinco) servidores cujas colocações 

exigem parâmetros mais elaborados para uma nova rodada de realocação. Diante desse cenário, 

surge a necessidade de uma redistribuição dos servidores tendo como referência “um algoritmo 
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que distribua novos recursos discretos entre as unidades, com base nas suas eficiências” 

(MELLO et. al., p. 229, 2006). 

O algoritmo de alocação de recursos discretos proposto por Mello et. al. (2006) 

apresenta as seguintes ações executáveis: 

1- os recursos são distribuídos a cada conjunto de DMUs eficientes, mas 

apenas uma unidade de recurso para cada DMU eficiente; 

2- Após a divisão de recursos, calcula-se, novamente, a eficiência das 

DMUs; 

3- Repetir as etapas anteriores até o esgotamento dos recursos disponíveis. 

 

A representação dessa sequência pode ser melhor observada na figura abaixo. 

 

Figura 10 - Etapas do algoritmo seqüencial de alocação de recursos em modelos DEA. 
 

 

 

Fonte: (MELLO et. al., p. 230, 2006) 

 

Seguindo as etapas apresentadas por Mello et. al. (2006), tendo como foco os valores 

demonstrados na Tabela 13, Resultado modelo DEA CCR input (variáveis obtidas na Análise 

Global), verifica-se que: 

A. Todas as DMUs são eficientes (respeitando a proposição trazida pelo modelo 

de Fronteira Elipsoidal); 
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B. Verifica-se o quantitativo de 5 (cinco) servidores a serem distribuídos; 

C. A quantidade a ser distribuída (5) é inferior ao número de DMUs eficientes (7); 

D. As cinco DMU seficientes, e que originalmente têm os menores valores de 

input são (ordem crescente): Manhuaçu, São João Del-Rei, Santos Dumont, 

Muriaé e Juiz de Fora; e 

E. Destina-se 1 (uma) unidade de input para cada DMU encontrada na etapa 

anterior. 

 

Após a aplicação do algoritmo de alocação de recursos em DEA (MELLO et. al., 2006), 

acima demonstrado, a distribuição dos inputs ficou estabelecida no seguinte sentido. 

 

 

Tabela 14 - Redistribuição de inputs através do algoritmo de alocação. 

 

DMUs Servidores 

RP_MEDIA 6 

BBC_MEDIA 6 

JF_MEDIA 5 

MUR_MEDIA 4 

SJDR_MEDIA 3 

SDM_MEDIA 3 

MNU_MEDIA 2 

  
Total 

servidores 29 

  
 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

 

Essa nova composição de variável input exige outra aplicação ao modelo DEA CCR, 

com orientação ao input, com o objetivo de se averiguar se a eficiência das DMUs foi atingida 

ao se alocar a força de trabalho tendo como base as proposições do modelo de Fronteira 

Elipsoidal, bem como, o algoritmo de alocação de recursos discretos com análise envoltória de 

dados. 

A nova aplicação do modelo DEA CCR, aos valores de input estabelecidos pela 

aplicação do algoritmo de alocação de recursos, traz os seguintes resultados. 
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Tabela 15 – Resultado modelo DEA CCR input (com a aplicação do algoritmo de alocação de recursos 

discretos). 

 

DMUs Servidores 
Eficiência 

DEA CCR 

Peso Servidores 

input 

Peso 

ND_NC_NE 

output¹ 

Peso 

RP_NP 

output² 

Peso 

OB_DARF_GPS 

output³ 

RP_MEDIA 6 100,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,02% 

BBC_MEDIA 6 100,00% 16,67% 0,03% 0,00% 0,01% 

JF_MEDIA 5 87,69% 20,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

MUR_MEDIA 4 88,88% 25,00% 0,08% 0,00% 0,00% 

SJDR_MEDIA 3 73,47% 33,33% 0,00% 0,13% 0,00% 

SDM_MEDIA 3 93,68% 33,33% 0,11% 0,00% 0,00% 

MNU_MEDIA 2 88,49% 50,00% 0,10% 0,08% 0,00% 

       
Total 

servidores 29      
 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 

 

Essa nova composição da fronteira de eficiência estabelecida pela aplicação do 

algoritmo de alocação de recursos discretos, trouxe uma modificação em relação à proposta 

trazida pelo modelo de Fronteira Elipsoidal. Enquanto naquele modelo paramétrico de soma 

constante todas as DMUs apresentam a máxima eficiência técnica, nessa aplicação do algoritmo 

temos apenas 2 (duas) DMUs com 100% (cem por cento) de aproveitamento, quais sejam, Rio 

Pomba e Barbacena. 

Todavia, a composição da distribuição de inputs, apresentada pelo modelo de Fronteira 

Elipsoidal, não leva em consideração a natureza discreta do tipo de recurso aqui investigado: a 

força de trabalho dos servidores atuantes nas atividades meio de uma autarquia federal de 

ensino. Nessa realidade avaliada, não cabe valores fracionados para a medição de quantos 

trabalhadores executarão uma tarefa. O quantitativo da força de trabalho deve apresentar 

valores inteiros. 

Além do fato da indivisibilidade fracionária dos recursos quando está sendo tratada a 

alocação da força de trabalho, observa-se, por intermédio dos valores de eficiência encontrados 

nas tabelas 7 e 15, supra apresentadas, a ocorrência de um acréscimo significativo na fronteira 

de eficiência após a realocação proposta através da utilização do modelo de Fronteira 

Elipsoidal, e a aplicação do algoritmo de alocação de recurso discretos. 

Durante a mensuração da eficiência técnica, com os valores originais (Tabela 7), o 

modelo DEA CCR constatou um valor médio aproximado de 59% (cinquenta e nove por 



119 

 

 

cento) de eficiência entre as DMUs exploradas. Após a aplicação do modelo de Fronteira 

Elipsoidal, e a posterior realocação dos recursos seguindo as etapas propostas no algoritmo de 

realocação de recursos discretos (MELLO et. al., 2006), o modelo DEA CCR aplicado à essa 

nova composição (Tabela 15) de inputs demonstrou uma eficiência média aproximada de 92% 

(noventa e dois por cento). Tal situação confere à gestão uma oportunidade significativa de 

aplicar ferramentas de dimensionamento da força de trabalho pautadas de forma objetiva. 

Por fim, o comparativo entre os modelos aplicados para a mensuração do quantitativo 

da força de trabalho das Coordenações de Execução Orçamentária existentes nas unidades do 

IFSUDESTEMG, demonstra que a Fronteira Elipsoidal, além de possibilitar melhorias na 

qualidade técnica dos serviços prestados tendo como base para esse fato a realocação dos 

servidores, apresenta propostas de melhorias mais próximas da realidade atual dessa instituição. 

Ao contrário do modelo DEA CCR com orientação ao inputindicando um corte drástico no 

quadro de servidores, e desconsiderando a realidade jurídica do vínculo desses trabalhadores 

com a autarquia pesquisada, o Modelo de Fronteira Elipsoidal, juntamente com o algoritmo de 

alocação de recurso discretos, apresentam uma nova composição do quadro considerando um 

equilíbrio entre as variáveis existentes. Equilíbrio esse necessário para se abordar as 

dificuldades em reduzir a força de trabalho em uma autarquia federal de ensino. 

 

Tabela 16 - Comparativo de proposições de inputs 
 

DMUs 
Servidores 

input 

Alvos 

input 

DEA 

CCR 

Análise 

Local 

(Elipsoidal) 

Análise 

Global 

(Elipsoidal) 

Análise 

Global 

(algoritmo 

de 

alocação 

de recursos) 

RP_MEDIA 5 4 7 6,8961 6 

BBC_MEDIA 4 4 7 6,8945 6 

JF_MEDIA 4 3 5 4,8888 5 

MUR_MEDIA 5 2 3 3,7381 4 

SJDR_MEDIA 4 1 2 2,1800 3 

SDM_MEDIA 4 2 2 2,6804 3 

MNU_MEDIA 3 1 1  1,7219 2 

            

TOTAL 29 17 27 29 29 
 

Fonte: elaborado pelo autor através de dados obtidos no software Excel 
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5.2 Procedimento de dimensionamento da força de trabalho – área meio e alocação de 

servidores 

 

Para a construção do procedimento aqui proposto, isto é, um roteiro que possa ser 

utilizado (e replicado) para realocar a força de trabalho alocada nos setores que se enquadrem 

na área meio (atividades administrativas) do IFSUDESTEMG, é necessário, como já dito 

anteriormente, que esse instrumento (procedimento de alocação de servidores): descreva as 

diretrizes gerais do produto tecnológico; as prioridades a serem realizadas; clareza dos 

objetivos; e, estabilidade das metas alcançadas   (MCNALLY, CAVUSGIL e CALANTONE, 

2010).  

Dessa forma, a elaboração do produto tecnológico aqui proposto teve como 

fundamentos os passos utilizados, nesta pesquisa, para a mensuração da eficiência técnica da 

Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira presentes nas unidades integrantes do 

IFSUDESTEMG.  

Neste trabalho, o produto tecnológico restou estabelecido conforme o roteiro a seguir. 

 

1º passo (fase de Preparação) – Lista de setores que compõem a área meio: 

Neste item serão listados os setores que componham a área meio de acordo com a 

legislação aplicável e a estrutura organizacional da entidade investigada. Considerando a 

realidade administrativa do IFSUDESTEMG, cada setor corresponderá a uma DMU do seu 

respectivo campus.  

Exemplos de departamentos e setores que compõem a área meio do IFSUDESTMG: 

 Diretoria de Administração e Planejamento: 

- Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira 

- Coordenação de Contabilidade 

- Coordenação de Licitação  

- Coordenação de Contratos 

- Coordenação de Apoio 

 

 Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

- Coordenação de TI 

- Coordenação de Projetos e Obras 
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 Gestão de Pessoas 

- Coordenação de Gestão de Pessoas 

 

2º passo (fase de Preparação) – Definir os indicadores que serão utilizados como 

inputs e outputs. 

Para definição dos outputs a serem utilizados, como se trata de dimensionar a força de 

trabalho para desempenho das atividades, é necessário que se analise as tarefas executadas de 

acordo com: o grau de complexidade; possibilidade de mensuração; adequação à legislação 

aplicável e a estrutura organizacional da entidade investigada. 

Exemplos de atividades desenvolvidas por setores de área meio do IFSUDESTMG: 

 Diretoria de Administração e Planejamento: 

- Coordenação de Licitação (tarefas): 

1. Pregões 

2. RDCs (Regime Diferenciado de Compra) 

3. Dispensas e Cotações eletrônicas 

4. Inexigibilidades 

5. Atas de Registro de Preço 

6. Editais 

 

- Coordenação de Contratos (tarefas): 

1. Assinaturas e formalização de Contratos 

2. Termo Aditivo 

3. Supressão 

4. Apostilamento 

5. Registro no SIASG 

6. Registro do Contrato no SIG 

7. Quantidade de Contratos a serem controlados 

8. Cadastros no SICAF de Fornecedores. 

9. Repactuações 

10. Sanções 

 

- Coordenação de Apoio (tarefas): 

1. Quantidade de viagens cadastradas no SIG (Protocolo) 

2. Termo de referência 
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3. Fiscalização de contratos 

4. Entradas e saídas do almoxarifado  

5. Entradas e saídas do patrimônio  

 

 Diretoria de desenvolvimento Institucional 

- Coordenação de TI 

1. Quantidade de Sistemas desenvolvidos  

2. Quantidade de Registros de Solicitações no Sistema 

3. Quantidade de Termos de Referência e editais elaborados para 

aquisições de TI 

 

- Coordenação de Projetos e Obras 

1. Quantidade de projetos  

2. Quantidade de obras fiscalizadas 

3. Quantidade de licitações para execução de obras Novas 

4. Quantidade de Termos de Referência e editais elaborados para 

execução de obras Novas 

 

 Gestão de Pessoas 

1. Registro de folhas de ponto 

2. Avaliações de estágio probatório 

3. Avaliações de desempenho 

4. Cadastros no SIG 

5. Lançamentos de dados no SIAPE 

6. Avaliação e registro de progressão funcional 

7. Avaliação e registro de registro no assentamento funcional. 

 

E, por último, em se tratando de proposta de um procedimento para o dimensionamento 

da força de trabalho, o input a ser considerado será sempre a quantidade de trabalhadores que 

realizem as tarefas nos departamentos executores de atividades administrativas (área meio). 

 

 

3° passo(fase de Preparação) – Definição do grau de complexidade das atividades 

desenvolvidas pelos setores administrativos (área meio). 
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Nessa etapa, a aplicação do procedimento (produto tecnológico) tem como objetivo 

encontrar: a variabilidade; a volubilidade; a frequência das práticas de trabalho; as ferramentas 

utilizadas para as funções exercidas entre outros fatores relacionados aos resultados das 

atividades desenvolvidas pelas DMU investigada. A avaliação, compreensão precisa e 

descrição das realizações da DMU, em sua rotina de trabalho, são essenciais para a identificação 

do nível de dificuldade de cada ação originados dos setores administrativos (área meio). 

 

 

4º passo (fase de Preparação) – Estabelecer o recorte temporal (recomenda-se que se  

A escolha do momento, no qual será aplicada a análise, deve sempre considerar: o 

acesso mais fácil aos dados; a confiabilidade das informações geradas; as vicissitudes presentes 

na atuação dos setores, durante o período investigado; se existe alguma medida temporal  

prevista em normas (i.e. ano fiscal); o tamanho da amostra entre outros. 

 

5º passo (fase de Aplicação) – Levantamento e coleta dos dados. 

Nesse ciclo do procedimento, observa-se a apuração e consolidação dos dados, 

definidos nos passos anteriores, referentes às saídas (outputs) dos serviços prestados nas DMUs 

pelos servidores responsáveis (inputs). Nesse momento, tem-se a possibilidade de produção de 

relatórios nas plataformas utilizadas pelo Governo Federal. Deve-se priorizar esse tipo de fonte 

de informações, uma vez que há a garantia de maior confiabilidade nos dados ali obtidos. E, 

ainda, por também se tratar da fonte utilizada pelos órgãos de controle quando da verificação 

das atividades desenvolvidas pelo IFSUDESTEMG. 

Exemplos de coleta de dados dos setores de área meio do IFSUDESTMG: 

 

 Diretoria de Administração e Planejamento: 

- Coordenação de Licitação (tarefas): 

1. Pregões registrados no SIASG; 

2. Atas de Registro de Preço inseridas no Compras Governamentais 

3. Editais publicados no DOU 

 

6º passo (fase de Aplicação) – Tratamento dos dados coletados 

Os atos praticados nessa fase do procedimento visam o tratamento dos dados obtidos. 

Esse fato permite a codificação, categorização e agrupamento das informações, formando, dessa 

forma, uma base de dados com um sentido bem definido. O tratamento dos dados tornará 
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possível, também, a abordagem objetiva sobre a produtividade técnica nos setores verificados, 

tornando as informações adequadas aos objetivos e hipóteses da investigação. 

Exemplos de tratamentos dos dados dos setores de área meio do IFSUDESTMG: 

 Verificação de necessidade de aglutinação de outputs compatíveis para 

atendimento da Regra de Ouro do DEA (número da soma de outputs e inputs 

até 3 vezes o número de DMUs).  

 

7º passo (fase de Aplicação) – Aplicação dos dados coletados e tratados no Excel. 

De posse dos dados relacionados aos inputs,outputs e DMUs, deve-se direcionar essas 

informações para a utilização no softwareExcel, tendo como objetivo obter uma análise 

detalhada sobre a eficiência dos setores administrativos investigados. 

Nessa fase, utiliza-se o Excel, com o suplemento Solver, destacando a quantidade de 

DMUs; quantitativo de inputs; e, o quantitativo dos outputs. 

 

8º passo (fase de Avaliação) – Análise dos resultados obtidos no Excel. 

Com os dados devidamente disponíveis (6º e 7º passos), o Excel aplicará a análise 

envoltória de dados (DEA) (7º passo) fornecendo, ao final desse estágio, os índices de 

eficiência, pesos das variáveis, os benchmarks, assim como, os alvos e folgas das unidades 

ineficientes. 

Nessa fase, tem-se a construção do quadro organizacional existente nos setores 

investigados (1º passo) durante o recorte temporal escolhido (4º passo). Tal fato servirá de 

suporte às decisões da gestão do IFSUDESTEMG. 

 

9º Passo (fase de Avaliação) – Práticas de gestão estratégica de Pessoas.  

Com base nos dados coletados, no maior conhecimento sobre a gestão dos processos e 

nos resultados obtidos através da aplicação da análise envoltória de dados (DEA), torna-se 

viável a implementação de uma gestão estratégica de Pessoas voltada para o dimensionamento 

da força de trabalho dos setores administrativos (área meio) do IFSUDESTEMG. Tratando-se 

não somente de identificar o número ideal de servidores para execução de tarefas, mas, também, 

priorizar a eficiência técnica dos serviços prestados nos departamentos administrativos. 

 

10º Passo: Elaboração de um plano de realocação de servidores após comparativo entre 

todos os resultados obtidos no dimensionamento da área meio. 
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Exemplos de oportunidades para a gestão estratégica voltada para o dimensionamento 

da força de trabalho dos setores de área meio do IFSUDESTMG: 

1. Conhecimento sobre a sua força de trabalho 

2. Gestão de Processos 

3. Elaboração de programas de capacitação mais próximos da realidade vivenciada 

pelos servidores 

4. Avaliação de desempenho que contemple a eficiência técnica 

5. Perfil de atuação dos servidores avaliados 

6. Realocação de servidores de acordo com a formação profissional e aptidão para 

tarefas. 
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Figura X – Procedimento de realocação da força de trabalho dos setores de área meio 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.3 Plano de Ação Sugerido 
 

 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar um plano de ação com o intuito de delinear 

todo o percurso de implementação da proposta de procedimento de alocação de servidores 

(produto tecnológico) apresentada. 

O presente plano de ação apresenta as etapas e os atos necessários que deverão embasar 

o desenvolvimento dos objetivos delineados nesta pesquisa. Demonstrando não só as 

proposições que necessitam da participação da rede gerencial do IFSUDESTEMG, bem como, 

sugestões que têm por objetivo mitigar as dificuldades existentes no que se refere à implantação 

do procedimento de dimensionamento da força de trabalho na entidade de ensino abordada. 
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Diante da complexidade do processo aqui proposto, optou-se pela utilização de uma 

técnica gerencial já estabelecida; cuja execução é simples; e, passível de ser assimilada sem 

dificuldade pelos servidores envolvidos nessa tarefa (LONGO et. al., 2016). Trata-se da 

ferramenta de gestão 5W2H, onde o delineamento das ações corresponde às resoluções 

apresentadas frente aos questionamentos demonstrados no Quadro 5, a seguir.  

 

Quadro 5 Apresentação do método 5W2H (Geral). 
 

MÉTODO 5W2H 

ETAPAS PERGUNTAS 

5W 

What (O que/que/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? 

 

Fonte: DAYCHOUM, 2012. 

 

Assim, a utilização desta ferramenta busca a construção de um Plano de Ação mais 

organizado e detalhado, de fácil visualização e compreensão, onde será possível a identificação 

de todas as informações necessárias para apoiar uma implementação bem-sucedida das ações 

propostas (DAYCHOUM, 2012).  

 

 Plano de Ação – atividade 1 (apresentação da proposta de procedimento de realocação 

de servidores para a gestão do IFSUDESTEMG). 

 

Para que ocorra uma mudança organizacional o primeiro passo é convencer a alta gestão 

da sua necessidade, pois esse apoio é fundamental para todas as diretrizes estabelecidas no 

procedimento apresentado. Apesar do problema relatado nessa pesquisa ser reconhecido pelos 

gestores, conforme se constata nas entrevistas realizadas, é imprescindível que a proposta seja 

remetida aos órgãos colegiados (Colégio de Dirigentes e Conselho Superior). Esse ato de 

encaminhamento (da proposta) busca a legitimação, e institucionalização, do dimensionamento 
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da força de trabalho nos setores administrativos (área meio). Desta forma, essa ação constitui a 

primeira etapa deste plano conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6 Plano de ação – Atividade 1. 
 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser 

realizada? 
Apresentação do Procedimento de realocação da Força de Trabalho 

Who - Quem realizará esta atividade? Diretoria de Gestão de Pessoas do IFSUDESTEMG.  

Why - Por que esta atividade é 

necessária? 

Visa regulamentar a proposta 

Padronizar a gestão e criar critérios técnicos 

Melhoria do dimensionamento da força de trabalho 

Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em janeiro do ano de 2020. 

How - Como a atividade será 

realizada? 

Através da apresentação da Proposta e dos demonstrativos de resultados 

gerados pela aplicação do DEA na Coordenação de Orçamento e 

Finanças 

 

How much - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Plano de Ação – atividade 2 (grupo de trabalho de dimensionamento da força de 

trabalho.) 

 

A proposta objetiva dimensionar a força de trabalho através de critérios técnicos e assim 

aumentar a produtividade e o nível de eficiência dos serviços prestados. Diante desse fato, há a 

exigência de uma abordagem que envolvam setores organizacionais que possam trazer a 

abordagem correta (efetivamente técnica) para essa atividade (dimensionamento).  

Após a aprovação do procedimento, a primeira atividade necessária para sua 

implantação é a formação de um grupo de estudos composto por pelo menos um membro de 

cada setor afetado para discussão revisão das atividades elencadas, escolha dos outputs, 

estabelecimento do recorte temporal e aperfeiçoamento do documento conforme Quadro 7. 
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Quadro 7 Plano de ação – Atividade 2. 
 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser  

realizada? 

Formação de grupo de trabalho de dimensionamento da força de 

trabalho. 

Who - Quem realizará esta atividade? Membros escolhidos para composição do grupo de estudos.  

Why - Por que está atividade é 

necessária? 

Visa rever as atividades elencadas para cada setor.   

Aperfeiçoamento da estrutura do procedimento apresentado. 

Melhoria do dimensionamento da força de trabalho 

Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Reitoria. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em janeiro do ano de 2020. 

How - Como a atividade será 

realizada? 

Através de reuniões periódicas, revisão de documentos institucionais. 

 

Howmuch - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Plano de Ação – atividade 3 (Seleção de DMUs e classificação de complexidade dos 

outputs) 

 

Essa ação é importante para garantir a participação dos envolvidos com a proposta, além 

de permitir a elaboração e seleção dos indicadores que servirão de outputs. 

Concluída a atividade é necessário que sejam levantados os dados relativos as DMUs e 

elencados os pesos de acordo com o grau de complexidade dos outputs conforme Quadro 8. 

 

Quadro 8 Plano de ação – Atividade 3. 
 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser 

realizada? 
Seleção de DMUs e classificação de complexidade dos outputs 

Who - Quem realizará esta atividade? Formação de grupo de estudos.  

Why - Por que está atividade é 

necessária? 

Para aplicação do procedimento 

Aperfeiçoamento do modelo 

Melhoria do dimensionamento da força de trabalho 
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Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Reitoria. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em janeiro do ano de 2020. 

How - Como a atividade será 

realizada? 

Através de reunião e discussão entre os membros do grupo. 

 

Howmuch - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

 Plano de Ação – atividade 4 (Capacitação dos responsáveis pela aplicação do 

procedimento) 

 

Ressalta-se a necessidade do procedimento para ajuste do modelo e garantia dos 

resultados esperados.  

Antes da aplicação dos dados coletados no sistema, é necessário o agendamento de uma 

capacitação dos responsáveis pela aplicação dos dados para contextualizar e apresentar o DEA 

conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 Plano de ação – Atividade 4. 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser 

realizada? 
Capacitação dos responsáveis pela aplicação do procedimento. 

Who - Quem realizará esta atividade? Formação de grupo de estudos.  

Why - Por que está atividade é 

necessária? 

Para contextualização 

Para garantir que a eficácia do modelo 

Melhoria do dimensionamento da força de trabalho 

Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Reitoria. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em janeiro do ano de 2020. 

How - Como a atividade será 

realizada? 

Através de minicurso. 

 

Howmuch - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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 Plano de Ação – atividade 5 (Análise dos dados aplicados e produção de relatório dos 

resultados) 

 

Após a aplicação e análise dos dados, apresenta-se a identificação das DMUs eficientes, 

os alvos e os benchmarks, a fim de produzir um relatório onde seja possível constatar as 

necessidades de dimensionamento da força de trabalho nos setores administrativos (área meio). 

 
Quadro 10 Plano de ação – Atividade 5. 

 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser 

realizada? 

Análise dos dados aplicados e produção de relatório contendo os 

resultados 

Who - Quem realizará esta atividade?  Grupo de estudos.  

Why - Por que está atividade é 

necessária? 

Para servir de base para redimensionar a força de trabalho. 

Para identificar os alvos, eficiências e benchmarks. 

Melhoria do dimensionamento da força de trabalho 

Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Reitoria. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em maio do ano de 2020. 

How - Como a atividade será 

realizada? 

Através de reunião para apresentação para os Gestores responsáveis 

pelos setores escolhidos e Gestão de Pessoas. 

 

Howmuch - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

 

 Plano de Ação – atividade 6 (Dimensionamento da força de trabalho dos setores 

administrativos – área meio) 

 

Com isso, torna-se possível o suporte à tomada de decisão gerencial com o objetivo de 

dimensionar a força de trabalho dos setores analisados, utilizando o relatório obtido na 

atividade anterior, conforme a descrito no Quadro 11. 

  



132 

 

 

 
Quadro 11 Plano de ação – Atividade 6. 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser 

realizada? 
Dimensionamento da força de trabalho dos setores administrativos. 

Who - Quem realizará esta atividade?  Gestão de pessoas.  

Why - Por que está atividade é 

necessária? 

Para redimensionar a força de trabalho. 

Melhoria do dimensionamento da força de trabalho 

Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Reitoria. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em maio do ano de 2020. 

How - Como a atividade será 

realizada? 

Através das práticas de gestão estratégica de pessoas. 

 

Howmuch - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

 Plano de Ação – atividade 7 (monitoramento da implementação do procedimento de 

realocação da força de trabalho dos setores administrativos – área meio). 
 

Por último, é necessário o monitoramento dos resultados gerados a partir do 

dimensionamento da força de trabalho já implementado. Reavaliando os processos, os índices 

de eficiência técnica, os novos benchmarks, alvos e folgas por ventura ainda existentes, 

conforme Quadro 12. 

 
Quadro 12 Plano de ação – Atividade 7. 

Etapas Descrição 

What - Qual é a atividade a ser 

realizada? 
Monitoramento de Resultados. 

Who - Quem realizará esta atividade?  Gestão de pessoas.  

Why - Por que está atividade é 

necessária? 

Para verificação de eficácia e efetividade da ação de dimensionamento e 

gestão da força de trabalho. 

Where - Onde a atividade será 

realizada? 
Reitoria. 

When - Quando será realizada a 

atividade 
Em junho do ano de 2020. 
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How - Como a atividade será 

realizada? 

Através análise das práticas implementadas visando à gestão estratégica 

de pessoas. 

 

Howmuch - Quanto custa para 

realizar esta atividade? 
Não há custo à Administração 

 

Fonte: Elaboradopeloautor (2019). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste Capítulo são apresentadas as considerações finais deste estudo, principalmente 

com relação ao atendimento dos objetivos geral e específicos. Bem como do problema de 

pesquisa explanado. Além disto, apresentou-se recomendações para trabalhos futuros, visando 

o desenvolvimento do tema de pesquisa. 

O estudo teve como objetivo geral propor um procedimento de realocação de força de 

trabalho utilizando a análise envoltória de dados (DEA) como ferramenta de apoio a tomada de 

decisões gerenciais.  

O primeiro objetivo específico consistiu em escolher um setor como DMU para 

aplicação do modelo de Fronteira Elipsoidal de análise envoltória de dados (DEA) onde foi 

selecionada a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira dos campido 

IFSUDESTEMG. 

O segundo e o terceiro objetivos específicos basearem-se em levantar/coletar os dados 

necessários da DMU para obtenção dos inputs e outputs e aplicar a análise envoltória de dados 

(DEA) sobre a DMU escolhida e os inputs e outputs selecionados. Foram selecionados como 

input o número de servidores lotados na DMU escolhida, os documentos emitidos no SIAFI 

como outputs e aplicados no Excel. 

No quarto e no quinto objetivos específicos buscou-se analisar os resultados 

apresentados identificando a nova dinâmica de alocação de servidores proposta pelo modelo de 

Fronteira Elipsoidal. Após, detectar, entre as unidades avaliadas, a relação entre a eficiência e 

a alocação de força de trabalho, comprovou-se que a aplicação do modelo paramétrico de soma 

constante, conjugado ao algoritmo de alocação de recursos discretos, proporcionou a ampliação 

da fronteira de eficiência dos valores originais de input no modelo DEA CCR ao saltar de 59% 

(cinquenta e nove por cento) de eficiência média (Tabela 7) entre as DMUs exploradas, para o 

nível de 92% (noventa e dois por cento), quando da aplicação do mesmo modelo DEA CCR 

aos trazidos pelo modelo de Fronteira Elipsoidal (Tabela 15). 

O trabalho teve como problemática central aumentar a produtividade e o nível de 

eficiência dos serviços prestados pelo IFSUDESTEMG realocando a força de trabalho em cada 

coordenação avaliada. Deste modo, verificou-se que com o procedimento proposto é possível 

(re)dimensionar a força de trabalho, de todos os setores que compõem a “área-meio”. Para essa 

obrigação de eficiência tem-se instrumento de apoio a Análise Envoltória de Dados (DEA), 

buscando o desenvolvimento da qualidade de suas atividades (outputs), o melhor desempenho 

de seus servidores, bem como, a racionalidade na utilização de seus recursos (inputs). 
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As limitações da pesquisa estão concentradas em dois aspectos organizacionais 

constatados no IFSUDESTEMG. Melhor dizendo, trata-se da ausência de duas ferramentas de 

gestão na condução administrativa dessa entidade: mapeamento de processos e gestão por 

competências. Essa situação significou um entrave para o aprofundamento na verificação da 

produtividade administrativa. Cabe realçar, ainda, o caso da unidade de Manhuaçu. Sugere-se 

que, por se tratar de um campus com recente início de suas atividades escolares (2016), e ainda 

na fase de consolidação de sua prestação de serviço público, deve-se relativizar a eficiência 

apresentada em função das questões expostas. 

O foco desta pesquisa foi estabelecer a realocação da força de trabalho como um 

importante passo para o alcance, e aprimoramento, da eficiência. Mostrando que atingir uma 

produção com qualidade é ir muito além da conquista do resultado pretendido. Trata-se de um 

equilíbrio no desempenho das funções organizacionais. Por sua vez, a gestão estratégica de 

pessoas constitui um significativo componente para a formalização das tomadas de decisão 

gerenciais. Bem como, a realização da eficiência organizacional não pode ser atingida com 

arranjos institucionais que pretendam as construções dessas decisões desconsiderando o 

fortalecimento dos trabalhadores envolvidos. 

Mesmo quando se observa o fato de a atividade estatal ser delimitada pela legislação, 

tendo os seus atos previstos e orientados pela estrutura jurídica vigente, não está afastada a 

tomada de decisão gerencial na prestação dos serviços públicos. As oportunidades e ameaças 

vivenciadas pelos gestores das entidades estatais fazem parte desse processo de decisão. Daí a 

necessidade de geração, e análise, das informações relacionadas à atividade pública. As 

escolhas decorrentes das tomadas de decisão são determinantes para um bom desempenho 

organiza, e possível eficiência, organizacional. 

A utilização da análise envoltória de dados (DEA) para os serviços públicos, no presente 

estudo explorando a atuação das Coordenações de Execução Orçamentária e Financeira no 

IFSUDESTEMG, permite avaliar que a eficiência da força de trabalho pode ser compreendida 

através da utilização de métodos quantitativos. Trata-se de uma fonte de informações muito 

importante para a formulação dos processos de tomada de decisão gerencial.  A organização 

que pretenda ver realizados os seus objetivos estratégicos, através de desempenhos equilibrados 

e resultados satisfatórios (eficiência organizacional), deve estabelecer um processo de 

planejamento estratégico de gestão de pessoas. 

Como sugestão para posteriores desenvolvimentos desta pesquisa, tem-se a proposta de 

replicação do estudo futuramente. Essa situação possibilita a averiguação de possíveis 

evoluções (positivas ou negativas) sobre os resultados aqui obtidos. Outra sugestão baseia-se 
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na comparação (entre as unidades do IFSUDESTEMG) entre a produtividade apresentada antes 

de redimensionar a força de trabalho, e após esse processo. Esse cotejo permitiria o progresso 

dessa ferramenta de gestão organizacional. 
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Apêndice 1- Roteiro de entrevista semiestruturada (Diretoria de Gestão de Pessoas) 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

(Gestores – Diretoria de Gestão de Pessoas) 

Nome: 

Data: 

Hora: 

Local: 

 

1 – Nome, cargo e tempo de IFSUDESTEMG; 

 

2 – Fale sobre a trajetória pessoal e profissional (fique à vontade para citar algum caso que 

tenha influenciado a sua forma de atuação no IFSUDESTEMG); 

 

3 – Na sua opinião, o que seria uma atividade eficiente nos serviços prestados no 

IFSUDESTEMG? 

 

4 – O que você consideraria para classificar como eficiente os serviços prestados pelas 

coordenações de setores administrativos (área meio) nos campi? 

 

5 – Quais os procedimentos praticados pelos setores administrativos (área meio) nos campi 

você entende como fundamentais para medirmos a eficiência das atividades ali 

desempenhadas? 

 

6 – Atualmente, como é feita a alocação de mão-de-obra no IFSUDESTEMG? 

 

7 – Na sua opinião, qual o papel do dimensionamento da força de trabalho no desempenho 

organizacional do IFSUDESTEMG? 
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Apêndice 2 - Roteiro de entrevista semiestruturada (Pró-Reitores) 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

(Pró-Reitores) 

 

Nome: 

Data: 

Hora: 

Local: 

 

1 – Nome, cargo e tempo de IFSUDESTEMG; 

 

2 – Fale sobre a trajetória pessoal e profissional (fique à vontade para citar algum caso que 

tenha influenciado a sua forma de atuação no IFSUDESTEMG); 

 

3 – Na sua opinião, o que seria uma atividade eficiente nos serviços públicos em geral e 

naqueles prestados pelo IFSUDESTEMG? 

 

4 – Como a eficiência pode ser percebida no desempenho organizacional do IFSUDESTEMG? 

 

5 – Como é feita a demanda por recursos e mão-de-obra no IFSUDESTEMG? 

 

6 – Qual a sua opinião sobre o dimensionamento de recursos nas atividades organizacionais? 

 

7 – Atualmente, como é feita a alocação de mão-de-obra no IFSUDESTEMG? 

 

8 – Qual seria a importância de se realizar um dimensionamento da força de trabalho no 

IFSUDESTEMG? 

 

9 – Considerando o papel da eficiência, o que você considera como importante para as 

atividades setores administrativos (área meio) impactarem no desempenho organizacional? 
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ANEXO 1 – Termo de anuência para autorização de pesquisa 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
 

Ao Ilmo. Sr. Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Reitoria. 

 

 Solicitamos a V. Senhoria anuência para realização da pesquisa intitulada por “A gestão do 

dimensionamento da força de trabalho no IFSUDESTEMG”, a ser realizado pelo mestrando Bruno 

Cezar Amorim de Castro, do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está sendo realizada sob orientação 

do Professor Dr. Pauli A. A. Garcia, com o objetivo de propor um procedimento de dimensionamento 

da força de trabalho utilizando a análise envoltória de dados (DEA) como instrumento de apoio a tomada 

de decisões gerenciais, e que pode servir de referência para o referido Instituto Federal. 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas com 

alguns servidores da instituição para obter informações sobre a visão dos tomadores de decisão em 

relação aos conceitos de eficiência e dimensionamento da força de trabalho. E, assim, investigar se os 

atos gerenciais executados por esses agentes consideram esses valores nos atos administrativos 

realizados, com o propósito de estabelecer diretrizes de melhorias para o IF Sudeste MG. Informamos 

que a confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus será mantida e os dados serão trabalhados 

de maneira consolidada. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a resolução 

510/2016 do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP pois 

trata-se de: 

 Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  

 Pesquisa que utiliza informações de domínio público; 

 Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática 

profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito. 
 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 

Juiz de Fora, 20 de agosto de 2018. 

 

 

   

Prof. Dr. Pauli A. A. Garcia 

Orientador da Pesquisa - MPA/PPGA/UFF 

 Bruno Cezar Amorim de Castro 

Mestrando - MPA/PPGA/UFF 

 

(  ) Concordamos com a solicitação    (  ) Não concordamos com a solicitação 

 

      

André Narvaes da Rocha Campos 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 

ANEXO 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “A gestão do 

dimensionamento da força de trabalho no IFSUDESTEMG”. Nesta pesquisa, pretendemos propor 

um protocolo de dimensionamento da força de trabalho nos setores administrativos (área meio) 

utilizando a produtividade dos servidores como instrumento de apoio à tomada de decisões gerenciais. 

O motivo que nos leva a pesquisar sobre esse assunto é o valor da eficiência da Administração Pública 

ser um dos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, sendo um dos objetivos a ser 

buscado na execução das atividades públicas desenvolvidas pelo IFSUDESTEMG. Para esta pesquisa 

adotaremos o seguinte procedimento: entrevista semiestruturada com o tempo previsto de 40 a 50 

minutos com questões que procuram identificar práticas de gestão para um programa de assistência 

estudantil mais eficiente. As entrevistas serão gravadas utilizando-se um gravador digital, ocorrerão em 

dia, local e horário previamente agendados pelos participantes e posteriormente transcritas em sua 

totalidade para análise dos dados. Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será esclarecido(a) em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar e poderá retirar seu 

consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendida pelo 

pesquisador. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será identificada em 

nenhuma publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possível desconforto físico ou 

cansaço durante a entrevista. Nestes casos, você deverá comunicar ao pesquisador para que sejam 

tomadas as devidas providências tais como fazer uma pausa, encerrar a entrevista, agendar para outro 

dia e horário disponíveis ou até desistência da participação no presente estudo. A pesquisa contribuirá 

para o desenvolvimento de um programa de assistência estudantil mais eficiente à autarquia sob análise 

e seus resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento de 

Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara 

e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações 

e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Juiz de Fora – MG, 25 de setembro de 2018. 

 

 

 

PARTICIPANTE 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Nome: Bruno Cezar Amorim de Castro 

Endereço: Rua Dr. Romualdo, nº 420, apto 1001, Bairro São Mateus. 

CEP: 36.016-380 / Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 99102-2304 

E-mail: bruno.castro@IFSUDESTEMG.edu.br 

 

 


