
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDA MARIA BATISTA ALMEIDA MATIAS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO PARA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO: 

O CASO DO IFMT VÁRZEA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2020 



FERNANDA MARIA BATISTA ALMEIDA MATIAS 

 

 

 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO PARA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO: 

O CASO DO IFMT VÁRZEA GRANDE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

para a obtenção do grau de Mestre em 

Administração. 

Orientador: Prof. Dr. Ualison Rébula de 

Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica automática – SDC/BAVR 
Gerada com informações fornecidas pelo autor 

 
M433a         Matias, Fernanda Maria Batista Almeida 

Análise e avaliação de indicadores de desempenho para 
instituição pública de ensino: o caso do IFMT Várzea 
Grande / Fernanda Maria Batista Almeida Matias ; Ualison 
Rébula de Oliveira, orientador. Volta Redonda, 2020. 
137 p. : il. 
 
Dissertação (mestrado profissional)-Universidade Federal 
Fluminense, Volta Redonda, 2020. 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGA.2020.mp.73219940153 
 
 1. Indicadores de desempenho. 2. Instituição pública de 
educação. 3. Análise de indicadores. 4. Validação de 
indicadores. 5. Produção intelectual. I. Oliveira, Ualison 
Rébula de, orientador. II. Universidade Federal Fluminense. 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais. III. Título. 
 

                                  CDD – 
 

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389 

http://dx.doi.org/10.22409/PPGA.2020.mp.73219940153


FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

FERNANDA MARIA BATISTA ALMEIDA MATIAS 

 

 

 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO PARA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO: 

O CASO DO IFMT VÁRZEA GRANDE 

 

Dissertação de Mestrado aprovada pela Banca Examinadora do Mestrado 
Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense – 

UFF. 
 
 

Volta Redonda, ____ de _____________ de 2020. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________________ 
Prof. Dr. Ualison Rébula de Oliveira - Orientador 

UFF – Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Prof. Dr. André Ferreira 

UFF – Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Dr. Marcus Vinicius Taques Arruda 

IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
 

 
 
 

Volta Redonda 

2020 



AGRADECIMENTOS 

A Deus por me dar saúde e permitir viver esse momento; por me 

sustentar e amparar nos momentos em que minhas forças não eram 

suficientes. A toda minha família, meus pais especialmente que sempre me 

deram todo apoio necessário e acreditaram no meu potencial. Ao meu 

esposo Luís que pacientemente aguentou meu nervosismo e me motivou a 

continuar oferecendo-me todo amor e carinho necessários para prosseguir.  

Agradeço a todos os meus colegas da turma do PPGA pelos 

memoráveis momentos que passamos juntos, aos amigos do Campus 

Várzea Grande pelo companheirismo e cuidado que tivemos uns com os 

outros durante as viagens. À Michelle Martin uma amiga querida que ganhei 

de presente com o mestrado, que pacientemente me ouvia, tirava minhas 

dúvidas com empatia e me auxiliava sempre. 

Ao meu orientador prof. Dr. Ualison Rébula de Oliveira que me 

conduziu por esse caminho novo e nada fácil, pelo apoio, contribuições e 

paciência. 

Ao Instituto Federal de Mato Grosso que concedeu essa 

oportunidade de qualificação. 

A todos os professores do PPGA- UFF PUVR pelo 

comprometimento e dedicação que nos conduziram, compartilhando uma 

fração do seu conhecimento, tenham certeza de que mudaram muitas 

vidas. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus,  

que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto; e ser-lhe-á dada. 

 

Tiago 1:5 



RESUMO 

Título:  
Análise e avaliação de indicadores desempenho para instituição pública 
de ensino: o caso do IFMT Várzea Grande 

 

Objetivo do trabalho: 
Esta pesquisa buscou analisar e avaliar os indicadores estratégicos, 
propostos em 2018 no mapa estratégico da referida instituição. A fim de 
verificar se esses indicadores atendem aos objetivos da instituição, surge 
a questão de pesquisa: Os indicadores propostos são válidos? Estão 
elaborados de forma realmente a medir os impactos desejados? Além de 
ser importante para fins gerenciais, na verificação do atingimento dos 
objetivos da instituição, a elaboração desses indicadores é o primeiro 
passo para a implantação da gestão de riscos, que será realizado pela 
instituição, atendendo às normas legais. Derivam dos indicadores os 
resultados que a instituição deseja medir. Caso os indicadores não 
estejam corretos, os resultados medidos por eles também não estarão, e 
assim a organização não consegue corrigir suas falhas, dificultando 
atingir seus objetivos estratégicos, ou encontrar seus problemas mais 
críticos e mitigar riscos futuros em suas operações. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 
Esta pesquisa trata de um estudo de caso único, pois visa um estudo 
aprofundado de um objeto a fim de que se obtenha um detalhado 
conhecimento sobre o tema. Quanto à natureza é classificada como 
aplicada, pois visa gerar conhecimento para aplicação prática na solução 
de problemas existentes. Sendo seu delineamento considerada 
documental e bibliográfica. Sendo estruturada da seguinte maneira: 1) 
Diagnóstico do problema de pesquisa  por meio do levantamento dos 
indicadores, do processo de sua elaboração,  utilizando para isso 
entrevista em profundidade, planilhas e demais documentos, por meio de 
pesquisa bibliográfica, pesquisa e documental e análise de conteúdo; 
2)Validação dos indicadores utilizando pesquisa bibliográfica, 
documental, técnica Delphi e opinião dos especialistas; 3)Proposta de 
solução com a elaboração do artefato tecnológico, contendo os 
indicadores validados pela pesquisa e sugestão de criação de 
indicadores complementares à instituição. 

 

Resultados: 
Por meio dessa pesquisa foi realizada a análise dos indicadores de 
desempenho da instituição. Estudou-se diversos sistemas de indicadores 
na literatura e em conjunto com a opinião dos especialistas foi realizada 
a validação de cada um dos indicadores existentes na instituição. Na 
sequência foi construído o artefato tecnológico com os indicadores 
validados e sugestões de indicadores oriundos das contribuições dos 
sistemas estudados para que o conjunto de indicadores da instituição 
seja mais completo eficaz.  

 
 



Implicações práticas: 
Com o resultado dessa pesquisa, os indicadores validados serão 
reconhecidos e confirmados como sendo efetivamente necessários para 
medir os resultados da instituição. Além das sugestões para posteriores 
inclusões de indicadores, que contribuem com a ampliação das 
informações geradas para a gestão da instituição.  Com os resultados 
sendo medidos a partir de indicadores corretos, serão utilizados pela 
gestão em ações estratégicas na instituição, bem como dará 
prosseguimento à implementação de ações de gestão de risco nos 
processos, que é uma exigência normativa da IN 01/2016/MPOG/CGU e 
conseguirá visualizar em seus resultados, quais os pontos necessitam de 
mais atenção para que possa cumprir com suas metas e atingir seus 
objetivos. A área de impacto dessa pesquisa é a administração pública 
federal. 

 

Originalidade e contribuições: 
O estudo desenvolvido é único, pois se trata de um estudo de caso do 
Instituto Federal de Mato Grosso- Campus Várzea Grande. Contudo a 
partir dos resultados da pesquisa, o mesmo poderá ser utilizado em 
outras instituições semelhantes, contribuindo com o início do processo 
de elaboração de indicadores de desempenho ou com seu 
aperfeiçoamento, melhorando o planejamento e ações de controle 
estratégico da instituição. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 
O resultado da pesquisa é o principal produto técnico/tecnológico 
derivado do estudo. O resultado desta pesquisa oferece a validação dos 
indicadores estratégicos da instituição pesquisada, uma lista de 
indicadores que correspondem às necessidades da mesma, e que 
servirão de apoio para a implementação da gestão de riscos e ações de 
planejamento estratégico. O resultado da pesquisa possui aplicabilidade 
pois poderá ser utilizado imediatamente como ferramenta de melhoria 
pela gestão da instituição. Possui requisitos de inovação, uma vez que 
não foi realizado anteriormente um estudo que propiciasse esses 
resultados. Seu resultado é de fácil entendimento e aplicação por 
qualquer instituição. Esta pesquisa se enquadra no Eixo 1, produto 16. 
Processos de gestão, conforme critério do Qualis.  

 

Palavras-Chave:  
Indicadores de desempenho, Balanced Scorecard, Public Value 
Scorecard e instituição pública de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Title:  
Analysis and evaluation of performance indicators for public educational 
institutions: the case of IFMT Várzea Grande. 

 

Objective of the work: 
This research had the purpose of analyzing and evaluating the strategic 
indicators, proposed in 2018 on the strategic map of that institution. In 
order to verify whether these indicators meet the institution's objectives, 
the research question arises: Are the proposed indicators valid? Are they 
designed to really measure the desired impacts? In addition to being 
important for management purposes, in verifying the achievement of the 
institution's objectives, the preparation of these indicators is the first step 
towards the implementation of risk management, which will be carried out 
by the institution, in compliance with legal standards. The results that the 
institution wishes to measure derive from the indicators. If the indicators 
are not correct, the results measured by them will also not be, and thus 
the organization cannot correct its flaws, making it difficult to achieve its 
strategic objectives, or even find its most critical problems and mitigate 
future risks in its operations. 

 

Procedures / Method for solving the problem: 
This research deals with a single case study, as it aims at an in-depth 
study of an object in order to obtain detailed knowledge on the subject. 
As for nature, it is classified as applied, as it aims to generate knowledge 
for practical application in the solution of existing problems. Its design is 
considered documental and bibliographic. Being structured in the 
following way: 1) Diagnosis of the research problem through the survey 
of indicators, the process of its elaboration, using in-depth interviews, 
spreadsheets and other documents, through bibliographic research, 
research and documentary and content analysis; 2) Validation of 
indicators using bibliographic, documentary, Delphi technique and expert 
opinion; 3) Proposal for a solution with the elaboration of the technological 
artifact, containing the indicators validated by the research and 
suggestion of creating complementary indicators for the institution. 

 

Results: 
Through this research, the institution's performance indicators were 
analyzed. Several systems of indicators were studied in the literature and, 
together with the experts' opinion, the validation of each of the existing 
indicators in the institution was carried out. Afterwards, the technological 
artifact was built with the validated indicators and suggestions of 
indicators from the contributions of the studied systems so that the 
institution's set of indicators is completer and more effective. 

 

Practical implications: 
With the result of this research, the validated indicators will be recognized 
and confirmed as being effectively necessary to measure the results of 
the institution. In addition to the suggestions for later inclusion of 



indicators, which contribute to the expansion of the information generated 
for the management of the institution. With the results being measured 
based on correct indicators, they will be used by management in strategic 
actions at the institution, as well as proceeding with the implementation of 
risk management actions in the processes, which is a normative 
requirement of IN 01/2016 / MPOG / CGU and you will be able to see in 
your results, which points need more attention so that you can meet your 
goals and achieve your goals. The impact area of this research is the 
federal public administration. 

 

Originality and contributions: 
The study developed is unique, as it is a case study of the Federal Institute 
of Mato Grosso - Campus Várzea Grande. However, based on the results 
of the research, it can be used in other similar institutions, contributing to 
the beginning of the process of developing performance indicators or 
improving them, improving the institution's planning and strategic control 
actions. 

 

Technical / Technological Production: 
The result of the research is the main technical / technological product 
derived from the study. The result of this research offers the validation of 
the strategic indicators of the researched institution, a list of indicators that 
correspond to its needs, and that will support the implementation of risk 
management and strategic planning actions. The research result is 
applicable because it can be used immediately as an improvement tool 
by the institution's management. It has innovation requirements, since a 
study that provided these results has not been previously carried out. Its 
result is easy to understand and apply by any institution. This research is 
part of Axis 1, product 16. Management processes, according to Qualis 
criteria. 

 

Keywords:  
Performance indicators, Balanced Scorecard, Public Value Scorecard 
and public educational institution. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família 

ressaltados na Constituição Federal de 1988. Isso pressupõe que o Governo deva 

promover políticas públicas que ofereçam educação pública à sociedade 

juntamente com a família, pois da forma que foi colocada, no entendimento do 

legislador, possui papel tão importante quanto o Estado, já que ambos estão unidos 

nessa tarefa, na qual a sociedade também é convidada a colaborar com a 

educação, incentivando e promovendo-a (BRASIL, 1988).  

Nesse contexto, as organizações públicas estão sendo cada vez mais 

cobradas pelos órgãos de controle quanto à busca pela eficiência e qualidade em 

suas atividades. Não obstante qualquer organização que não se preocupe com 

questões estratégicas, pode estar correndo sério risco de cessar suas atividades. 

Nas organizações públicas, assim como em organizações com fins lucrativos, existe 

a necessidade de exercer a administração de seus recursos e bens com eficácia, 

pois essa qualidade é essencial para se obter êxito e prosperidade. Como afirmam 

Wright, Kroll e Parnell (2015) organizações públicas e privadas são cruciais para a 

manutenção da sociedade civilizada. 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que o que se mede é o que se obtém, 

portanto para se obter o resultado de algo, especialmente se tratando de gestão, é 

preciso que se tenham dados e informações processadas. Quanto mais impessoal 

e com base metodológica são capturados e processados esses dados, mais 

confiáveis serão seus resultados.   

Um instrumento utilizado para auxiliar as instituições a gerir seus recursos 

com maior eficiência é a utilização de indicadores de desempenho, que tem o 

objetivo de corrigir as ações da organização. Por meio da mensuração é possível 

perceber em quais áreas, processos ou projetos os resultados estão insatisfatórios. 

Com essas informações é possível realizar os ajustes necessários, realocar 

recursos materiais e pessoais para então alcançar os resultados almejados.  

Os indicadores de desempenho também são norteadores das ações futuras 

da organização, podem fornecer informações sobre possíveis nichos de negócios. 

Por meio deles é possível perceber quais áreas estão com alguma deficiência, que 

necessitam de mais recursos, sejam eles materiais ou pessoais, ou até mesmo que 

necessitam de alguma mudança em seu processo para que determinados 
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resultados sejam alcançados. Isso se aplica também a instituições de ensino. Klann 

et al. (2012), por exemplo, defendem que esse tipo de organização adote sistemas 

de indicadores de desempenho que meçam além do desempenho acadêmico. 

Tendo em vista a importância do uso dos indicadores de desempenho, o 

Tribunal de Contas da União TCU por meio do Acórdão nº 2.267/2005 determinou 

sua utilização pelas instituições de ensino. Nesse sentido, a pesquisa está sendo 

realizada em uma instituição pública de educação, como tal, está inserida no 

ordenamento jurídico e necessita cumprir com preceitos legais, e não apenas isso, 

mas precisa otimizar e maximizar seus recursos para obter melhores resultados. 

Há também que salientar, que os indicadores de desempenho estão 

presentes na avaliação das instituições de educação superior, por meio do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), sendo um conjunto de 

indicadores importantes que avalia as instituições quanto à renovação de 

reconhecimento e de recredenciamento de suas atividades.   

Os resultados das instituições de educação também refletem na formação de 

rankings universitários. Os rankings são utilizados tanto pelos estudantes na 

escolha de qual universidade cursar, cientistas que verificam onde querem trabalhar 

e o governo para escolher onde deve investir (VALMORBIDA; CARDOSO; 

ENSSLIN, 2018). 

Pensando nas mudanças políticas e de cenário econômico, bem como na 

necessidade de sobrevivência das organizações mediante esse contexto, Kaplan e 

Norton (1997) desenvolveram um sistema denominado Balanced Scorecard (BSC). 

O BSC traduz a missão e visão estratégica da organização, integrando as medidas 

derivadas dessa estratégia em indicadores de desempenho. São utilizadas medidas 

financeiras e não financeiras, de forma a considerar o desempenho passado e as 

perspectivas para o futuro.  

O sistema considera quatro perspectivas, assim denominadas: financeira, do 

cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. O objetivo do 

Balanced Scorecard não é ser utilizado somente como um sistema de controle, mas 

um modelo que faça articulação da estratégia da organização, que comunique essa 

estratégia aos colaboradores e alinhe atividades individuais e interdepartamentais 

com um objetivo em comum (KAPLAN; NORTON, 1997).  

O sistema Balanced Scorecard revolucionou a administração estratégica. 

Devido as particularidades de algumas organizações, o pensamento sobre os 
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Scorecards foi se desenvolvendo. Moore (2003) utilizando os conceitos do Balanced 

Scorecard desenvolveu o Public Value Scorecard (PVSC), uma ferramenta voltada 

para entidades sem fins lucrativos, que respeitasse as particularidades desse tipo 

de organização e que tivesse os vetores apontados para o público específico.  

Neste sentido, através de pesquisa documental, identificou-se que a 

instituição estudada possui um sistema de indicadores de desempenho elaborado 

no ano de 2018. A necessidade gerencial administrativa surgiu para fornecer 

subsídio para a tomada de decisão dos gestores, pois até então não havia na 

instituição tal instrumento.  

Anualmente, durante elaboração do planejamento estratégico, são 

realizadas reuniões para definir as ações a serem executadas pela instituição para 

alcançar os resultados pretendidos: como ocorrerá a alocação de recursos, quais 

as áreas que necessitam mais, a implementação de novas estratégias na instituição, 

entre outros. Sem a utilização de indicadores como apoio, todo o trabalho de 

planejamento era então efetuado com base nos resultados finais da instituição, sem 

considerar os diversos processos ocorridos nela. Os indicadores definidos pela 

instituição estão em processo de implementação. 

Partindo destas informações surge o seguinte problema de pesquisa: os 

indicadores elaborados e definidos pela instituição são adequados para medir o seu 

desempenho? 

A partir da questão problema apresentada, a presente pesquisa tem por 

objetivo geral validar os indicadores desenvolvidos pela instituição. Para tanto, com 

base no objetivo geral foram designados os seguintes objetivos específicos: 1) 

Levantar os indicadores que foram elaborados pela instituição; 2) Compreender a 

metodologia utilizada para sua elaboração; 3) Realizar o levantamento bibliográfico 

dos indicadores e metodologias existentes; 4) Analisar se os indicadores levantados 

na instituição são adequados para o que se propõem a medir; 5) Avaliar se todos 

os indicadores levantados são indispensáveis para o IFMT. 

Com a identificação do problema de pesquisa, foram levantadas as seguintes 

conjecturas: 

Conjectura 1: Os indicadores elaborados pela instituição são oriundos da 

experiência pessoal de seus desenvolvedores, os quais medem índices e 

resultados importantes para sua atividade na instituição, não retratando a instituição 

como um todo em todos os seus aspectos e atividades.  
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Conjectura 2: Há indicadores que não foram propostos e que podem ser 

essenciais para uma estruturação completa dos índices.  

Conjectura 3: Na literatura há diversos modelos de elaboração de 

indicadores, dentre os quais pode haver outro modelo que não o utilizado pela 

instituição, que ofereça métricas com informações de maior relevância, quais sejam 

mais adequadas ao atingimento de seus objetivos e alavancagem de resultados.  

Com o resultado desta pesquisa, foi possível oferecer à instituição uma 

proposta de validação de seus indicadores de desempenho construídos 

anteriormente, com base científica, com impessoalidade e imparcialidade.  

A relevância desta pesquisa se destaca ao se verificar a importância do 

estabelecimento de indicadores para avaliar o desempenho de uma organização, 

auxiliando seu desenvolvimento e gestão conforme afirmam Mourato e Patrício 

(2019), sendo que, a validação desses indicadores agrega confiabilidade e 

segurança para a instituição. 

O presente estudo está composto por seis seções, sendo organizado da 

seguinte maneira: inicialmente trata da contextualização da realidade investigada, 

objetivos e conjecturas da pesquisa, seguido do referencial teórico. Posteriormente, 

no capítulo 4 apresenta-se o diagnóstico do problema, juntamente com a 

metodologia e etapas da pesquisa: diagnóstico, validação dos indicadores e 

elaboração da proposta de solução. O Capítulo 5 discorre sobre a proposta de 

solução, a análise da construção dos indicadores de desempenho, dos sistemas de 

indicadores existentes. Também a validação com os indicadores da instituição por 

meio da validação teórica e pelos especialistas, com a propositura do artefato 

tecnológico. O capítulo 6 contempla as considerações finais e conclusões da 

pesquisa seguidas pelas referências utilizadas. 
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2. CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

Utiliza-se como campo de estudo desta pesquisa, o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, que teve início em 1909, 

por meio da criação de Escola de Aprendizes e Artífices de Mato Grosso. Em 1943 

foi criado o Aprendizado Agrícola de Mato Grosso, em Santo Antônio do Leverger, 

posteriormente em 1980, foi criada a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. 

Passaram por algumas mudanças em sua nomenclatura, e em 2008 estas três 

unidades se tornaram referências em educação profissional no Estado, tem-se 

respectivamente: o CEFET Mato Grosso (em Cuiabá), o CEFET Cuiabá (em São 

Vicente) e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. Criados por meio da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, com a configuração de autarquia federal e 

denominação de Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Mato Grosso.  

Neste período algumas unidades estavam em fase de implantação, os 

seguintes Campi: Cuiabá-Bela Vista, Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, 

Juína, Confresa, Barra do Garças e Rondonópolis. Deu-se início então ao processo 

de expansão e interiorização da instituição, que atualmente abrange as localidades 

de Primavera do Leste, Várzea Grande, Alta Floresta, Diamantino, Lucas do Rio 

Verde e Tangará da Serra, os quais contam com campi instalados e em devido 

funcionamento. 

A Figura 1 ilustra a distribuição dos 19 (dezenove) campi do IFMT no estado 

de Mato Grosso. 

  



21 

 

Figura 1 - Distribuição dos campi no estado de Mato Grosso 

01. Campus Cuiabá- Octayde Jorge da Silva 
02. Campus São Vicente 
03. Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo 
04. Campus Cuiabá- Bela Vista 
05. Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste 
06. Campus Campo Novo do Parecis 
07. Campus Juína 
08. Campus Confresa 
09. Campus Rondonópolis 
10. Campus Sorriso 
11. Campus Várzea Grande 
12. Campus Barra do Garças 
13. Campus Primavera do Leste 
14. Campus Alta Floresta 
15. Campus Avançado de Tangará da Serra 
16. Campus Avançado de Diamantino 
17. Campus Avançado de Lucas do Rio Verde 
18. Campus Avançado de Sinop 
19. Campus Avançado de Guarantã do Norte 

 

Fonte: IFMT – Os campi (2019). 

Os campi do IFMT estão bem localizados e distribuídos dentro do estado. 

Com a distribuição de suas unidades, é possível atender a 15 (quinze) microrregiões 

com uma população de aproximadamente 2.728.324 habitantes, que corresponde 

a 77% da população do estado. conforme Quadro 1: 

Quadro 1 - Abrangência territorial do IFMT 

MUNICIPIO UNIDADE DE ENSINO MICRORREGIÃO 
POPULAÇÃO 
ABRANGIDA 

Alta Floresta Campus Alta Floresta Alta 
Floresta 

Alta Floresta (06 
municípios) 

100.528 

Cuiabá Campus Bela Vista 

Cuiabá (05 municípios) 881.902 

Campus Octayde Jorge da 
Silva 

Campus São Vicente 

Várzea 
Grande 

Campus Várzea Grande 

Campo Verde  Campus Campo Verde  
Primavera do Leste (02 

municípios) 
87.669 Primavera do 

Leste 
Campus Primavera do Leste 

Cáceres Campus Cáceres 

Alto Pantanal (04 
municípios) 

134.268 Poconé Campus Octayde Jorge da 
Silva-Núcleo Avançado de 
Poconé 

Barra do 
Garças 

Campus Barra do Garças Médio Araguaia (03 
munícipios) 

86.222 

(continua) 
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(conclusão) 

Campo Novo do 
Parecis 

Campus Campo Novo do Parecis 

Parecis (05 municípios) 82.705 
Sapezal Campus Campo Novo do Parecis-

Núcleo Avançado de Sapezal 

Diamantino Campus Diamantino 

Confresa Campus Confresa 
Norte Araguaia (14 

municípios) 
112.106 

 

Guarantã do Norte Campus Guarantã do Norte Guarantã do Norte (05 
municípios) 

104.038 

Juína Campus Juína Aripuanã (08 
municípios) 

148.992 

Jauru Campus Pontes e Lacerda- Núcleo 
avançado de Jauru Jauru (12 municípios) 107.665 

Lucas do Rio 
Verde 

Campus Lucas do Rio Verde 
Alto do Teles Pires (09 

municípios) 
216.084 

Sorriso Campus Sorriso 

Pontes e Lacerda Campus Pontes e Lacerda  Alto Guaporé (05 
municípios) 

68.364 

Rondonópolis Campus Rondonópolis 
Rondonópolis (08 

municípios) 
283.538 Jaciara Campus São Vicente- Núcleo 

Avançado de Jaciara 

Sinop Campus Sinop Sinop (09 municípios) 176.041 

Tangará da Serra Campus Tangará da Serra Tangará da Serra (05 
municípios) 

138.202 

Total 2.728.324 

Fonte: PDI IFMT- 2019-2023. 

O IFMT é uma instituição de educação superior, básica e profissional, com 

ensino pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, por meio de cursos superiores, 

Pós-Graduação, Técnicos, Educação a Distância, além de cursos de curta duração, 

como Formação Inicial e Continuada - FIC, ofertados em 19 campi, sendo 5 campi 

avançados, distribuídos no estado de Mato Grosso.   

Vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, 

com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar.  Sua organização administrativa está contida nos artigos 4º e 5º do 

Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso, por meio da articulação da Reitoria, direções-gerais dos campi, os 

conselhos, os órgãos colegiados e os demais órgãos de apoio do IFMT, sob a 

coordenação, a supervisão e o controle da Reitoria. 

O IFMT possui como missão “Educar para a vida e para o trabalho”, possui 

a seguinte visão: “Ser uma instituição de excelência na educação profissional e 
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tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do trabalho e para o exercício da 

cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão”. A instituição 

possui também os seguintes valores: ética, inovação, legalidade, transparência, 

sustentabilidade, profissionalismo, comprometimento e respeito ao cidadão. 

Conforme apontado no PDI 2019-2023 do IFMT em se tratando do ambiente 

interno da organização, suas forças mais relevantes são: autonomia de gestão 

administrativa, pedagógica e financeira, qualidade do ensino baseado na integração 

do ensino, pesquisa e extensão. Já os pontos fracos são: alta rotatividade de 

servidores, infraestrutura física e equipamentos deficitários. A alta rotatividade se 

dá por conta da possibilidade de remoção entre os campi, redistribuição para outros 

estados. A possibilidade de acesso ao cargo público por intermédio de concurso 

para vagas no interior do Estado, onde a concorrência é inferior, e posterior pedido 

de remoção para a cidade de interesse do servidor, pode ser apontada como uma 

das causas dessa rotatividade. A estrutura de carreira dentro da instituição não é 

muito atrativa, o que também ocasiona alguns dos pedidos de vacância e 

exoneração.   

Destaca-se para este estudo, o Campus Várzea Grande, localizado na região 

metropolitana da capital do estado. O campus recebeu autorização para 

funcionamento por meio da Portaria Nº 993, de 7 de outubro de 2013, fazendo parte 

do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, em sua fase III. 

O estado de Mato Grosso possui população de 3.526.220 habitantes (estimado pelo 

IBGE em 2020), dos quais aproximadamente 8% residem em Várzea Grande, 

cidade limítrofe pertencente à região metropolitana de Cuiabá. O campus Várzea 

Grande atende a 950 alunos da modalidade presencial e 350 EaD, por meio de 

cursos técnicos integrados ao ensino médio, ensino superior, pós graduação, EaD, 

cursos de Formação Integrada. Os eixos tecnológicos trabalhados pela instituição 

em seus cursos são os de Infraestrutura e Construção Civil e o de Gestão de 

Negócios.  

O quadro de servidores é composto por 74 profissionais, divididos entre 

docentes e técnicos administrativos, contratados por intermédio de concurso 

público, possuindo regime jurídico regido pela Lei 8.112/90, denominados 

estatutários. Ressalta-se que, apesar dos 5 (cinco) anos de funcionamento, o 

campus ainda está sediado em um imóvel cedido pela prefeitura do município. 

Imóvel este que foi projetado para uma escola municipal com 05 salas de aula e 05 
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administrativas. Contudo, devido à necessidade da instituição o espaço já passou 

por várias mudanças e adaptações para atender às suas necessidades. Hoje conta 

com 11 salas de aula e outras 07 salas que contemplam os departamentos 

administrativos bem como sala de reuniões, biblioteca e 02 laboratórios de 

informática. Aguarda a conclusão das obras de sua sede definitiva, que está em 

construção desde 2013 e, já passou por vários problemas de execução incluindo a 

falência de uma construtora e principalmente a falta de recursos públicos.  

O organograma da instituição, mostra o Conselho Escolar seguido da 

Direção geral como órgão superior, os departamentos de Administração e 

planejamento e de Ensino e Coordenação de Pesquisa e extensão subordinados 

diretamente a ela, e os demais setores e coordenações derivadas destes, conforme 

demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Organograma do Campus Várzea Grande 

 

Fonte:  Adaptado de IFMT- Campus Várzea Grande (2020). 

Em relação ao desempenho, no Relatório de gestão nº 01 divulgado em 

2020, com dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha e dos indicadores 

elaborados para o campus, observa-se que o IFMT Campus Várzea Grande, contou 

com 2.863 matrículas, 524 ingressantes, 390 concluintes. Ofereceu 551 vagas, 

contando com 1.461 inscritos para concorrê-las. 
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A taxa de evasão do IFMT campus Várzea Grande é de 5,1%, enquanto a 

média nacional é de 18,6% e a média do IFMT é 11,9%. Esse indicativo demonstra 

que dentro da própria instituição o campus se destaca em seu desempenho. Em 

comparação com os demais campi da Rede Federal de educação, a instituição 

referida consta entre as 20 melhores do país. A relação entre o número de alunos 

e o número de professores é de 24,36 enquanto pela Lei 11.982 de 29 de dezembro 

de 2008 (Criação dos Institutos) esta relação deve ser de 20 alunos por professor, 

para o Ensino Médio e 18 alunos para o Ensino Superior. Tal fato denota que o 

campus está sendo eficiente, pois utilizando menos recursos está alcançando 

resultados melhores do que as demais instituições semelhantes. 

O histórico do orçamento disponibilizado para Funcionamento da Educação, 

Assistência Estudantil e Capacitação de Servidores, na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) a partir de 2015 até 2020 constam na Tabela 1. 

Tabela 1 - Orçamento anual – IFMT Várzea Grande – LOA 

ORÇAMENTO ANUAL – IFMT VÁRZEA GRANDE - LOA 

Ano Valor 

2015 R$ 728.470,00  

2016 R$ 1.901.905,00  

2017 R$ 1.378.948,00  

2018 R$ 1.493.921,00  

2019 R$ 1.780.914,00  

2020 R$ 2.251.372,00  

Fonte: Relatório de Gestão nº01 de 2020. 

A matriz SWOT enfatiza no ambiente interno as principais forças da 

instituição como: excelência em educação profissional e humana e clima 

organizacional favorável. Suas fraquezas mais prejudiciais são: limitação da 

infraestrutura e evasão. Apesar dos índices de evasão escolar serem os menores 

comparados com outros campi, e na própria rede, ainda é uma preocupação da 

instituição. No ambiente externo as oportunidades mais relevantes são: atuação de 

EaD e ampliar as parcerias. Já as ameaças mais impactantes são: restrições no 

orçamento e de pessoal. 

Esses indicativos apontados na matriz SWOT demonstram o resultado de 

seus esforços para ser uma instituição de excelência em educação, também 

ressaltam a necessidade da instituição de melhor infraestrutura, impactada 

diretamente pela não conclusão das obras da sede definitiva, que por sua vez 



27 

 

também é derivada das restrições orçamentárias e a falta de pessoal suficiente para 

a demanda existente. 

Todas as dificuldades apontadas são extremamente relevantes para que a 

instituição alcance seus objetivos almejados, principalmente para a ampliação de 

sua atuação por meio do aumento no número de matrículas e abertura de novos 

cursos. Este problema é recorrente desde sua inauguração e seguiu-se nos anos 

seguintes, mesmo quando fora aumentado o aporte orçamentário, a instituição 

ainda contava com um espaço físico extremamente precário e de difícil ampliação. 

Utilizou-se de muita criatividade e versatilidade para soluções técnicas que 

oferecessem melhoria no espaço existente. 

O resultado desses esforços é verificado nas Plataformas Nilo Peçanha e 

nos relatórios gerenciais, que destacam o campus diante dos demais dentro da 

instituição IFMT e perante a Rede Federal de Educação. Mesmo com resultados 

satisfatórios, ainda é possível melhorar, oferecer mais e dar prosseguimento à 

missão da instituição que é educar para a vida e para o trabalho. 

Os problemas apontados no relatório de gestão, foram identificados por meio 

da utilização dos indicadores de desempenho elaborados pela instituição em 2018.  

Com base nessas informações, em reunião de planejamento, a Direção do campus 

Várzea Grande consegue demonstrar aos gestores, os gargalos da instituição que 

precisam de melhorias, e onde estão sendo mais impactados seus resultados.  

Tais indicadores surgiram a partir da necessidade de atender  à normativa 

do TCU por meio do Acórdão nº 2.267/2005 que  determinou às Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que incluíssem em seu 

relatório de gestão das contas anuais (a partir de 2005), um conjunto de indicadores 

de gestão, acompanhados de dados primários relativos aos componentes 

necessários ao seu cálculo e a análise sobre os dados. Desta forma, em 2018 os 

indicadores de desempenho foram criados na instituição pesquisada, visando 

atender essa normativa. 

Contudo a construção dos indicadores de desempenho também possui 

importante papel no fornecimento dos dados necessários à implementação da 

gestão de riscos, instituída por meio da Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU 

Nº 1 de 2016. Não só por atender à legislação vigente, mas também para que a 

gestão possa medir o desempenho da organização e assim, visualizar melhor os 
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pontos críticos e implementar as melhorias necessárias para alcançar os resultados 

desejados. 

Além disso, o Instituto Federal de Mato Grosso é uma instituição que possui 

uma variedade de campi, assim denominadas as unidades independentes 

administrativa e financeiramente. Sendo cada unidade gerida pela Direção Geral, 

que possui autonomia financeira e orçamentária para melhor empregar os recursos 

e dotação orçamentária. 

Desta forma, faz-se necessário que a mesma disponha de informações que 

possam lhe auxiliar no processo de tomada de decisão, tal que não somente possa 

dar continuidade às atividades propostas da instituição, bem como, se for o caso, 

ampliar o atendimento, abrir novos cursos, executar novos projetos, enfim executar 

a missão da organização. Então a Direção do Campus Várzea Grande decidiu 

elaborar seus próprios indicadores, que pudessem atender às suas especificidades 

e com isso melhorar seus resultados. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta etapa tem o objetivo de apresentar a revisão da literatura sobre 

educação superior, as Instituições de Ensino Superior no Brasil, e alguns sistemas 

de indicadores de desempenho (SINAES, Balanced Scorecard, PVSC, TCU). 

A apresentação do conceito de educação superior bem como sua introdução 

no Brasil faz-se necessário para que o leitor possa ambientar-se com a temática 

apresentada. Será abordado o histórico desde seu início, sua evolução, assim como 

também as designações de instituições possíveis de serem criadas, suas 

diferenças, inclusive mencionando as alterações na legislação ao longo dos anos. 

Serão também objeto de explanação as formas das instituições de ensino e os 

sistemas de avaliação de desempenho.  

Então, serão abordados os indicadores de desempenho, que são um 

conjunto de medidas indicadas para realizar o controle dos resultados da instituição. 

Em seguida apresenta-se o Balanced Scorecard, considerado um sistema de 

gestão estratégica, utilizado para medir e analisar o desempenho das organizações, 

com o objetivo de auxiliá-las a atingir seus objetivos. Por fim, são apresentados o 

modelo PVSC, uma adaptação do BSC para instituições sem fins lucrativos e o 

modelo de indicadores propostos pelo TCU. 

Explanados os assuntos a serem tratados no referencial teórico, apresenta-

se, a seguir, a revisão da literatura sobre a introdução da educação superior no 

Brasil.  

3.1 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

A educação superior no Brasil, teve início ainda no século XVI, com o 

trabalho desenvolvido pelos jesuítas, especialmente no Colégio da Bahia. E apesar 

de não conseguirem elevar o colégio à classificação de universidade, chegaram a 

obter licença da metrópole, para certificar o grau de mestre em artes. Os alunos 

graduados nos colégios jesuítas, recorriam a universidades europeias para 

completar seus estudos (CAVALCANTI, 2000; FÁVERO, 2006). 

Contudo, as primeiras escolas de ensino superior só foram criadas em 1808, 

com a chegada da família real portuguesa no país. Foram criadas as escolas de 

Cirurgia e Anatomia em Salvador (atual Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia), a de Anatomia e Cirurgia, no Rio de Janeiro (atual Faculdade de 
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Medicina da UFRJ) e a Academia da Guarda Marinha, localizada também no Rio de 

Janeiro. Após dois anos, foi fundada a Academia Real Militar (atual Escola Nacional 

de Engenharia da UFRJ) (MARTINS, 2002). 

Nesse contexto, do período imperial até o início do século XX, o Estado 

detinha o total controle sobre essas instituições. Desde a decisão de quais 

instituições seriam criadas, quais objetivos, o estabelecimento do curriculum e até 

mesmo quais livros os docentes se baseariam para lecionar. Igualmente os 

dirigentes das instituições de ensino eram controlados pelo Estado, bem como os 

docentes eram indicados por ele. Neste cenário os critérios acadêmicos não foram 

valorizados: a manipulação de interesses e política nas contratações, diferentes 

remunerações e condições de trabalho, pessoal pouco qualificado, todos esses 

fatores trouxeram limitações à expansão e qualidade no atendimento da população 

(BORTOLANZA, 2017).  

Com a proclamação da República em 1889, ocorreram significativas 

mudanças na educação brasileira, incluindo principalmente o ensino superior. A 

instauração da República permite a criação de instituições de ensino privadas, 

promovendo a descentralização do poder do Estado, ampliando e diversificando o 

sistema de ensino. Com este processo, ocorreu a criação de 56 novas escolas de 

ensino superior, entre os anos de 1889 e 1918 (BORTOLANZA, 2017). 

O ensino superior surge, em molde inicial de cadeiras, posteriormente 

transformadas em cursos, sucedidas por escolas e por faculdades: de medicina, 

direito, engenharia, agronomia etc. Todas destinadas a profissionalização para o 

Estado, não havia o estudo das áreas humanas, ciências ou letras (CACETE, 2014).  

Cavalcanti (2000) retrata que muitas foram as tentativas de instituir a 

universidade brasileira, que permearam projetos de criação, discursos oficiais, entre 

outros, contudo não obtiveram sucesso. Entretanto, por meio da Reforma Carlos 

Maximiliano, o governo autorizou reunir as três faculdades existentes para a criação 

da primeira universidade no Brasil.  

Contudo, o registro da primeira universidade no país só foi datado no ano de 

1920, por meio do Decreto nº 14.343, criando a Faculdade de Medicina e a 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, o modelo de ensino superior era direcionado 

a profissões liberais tradicionais, instituindo então a Faculdade de Medicina e a 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, posteriormente as engenharias 

(BORTOLANZA, 2017). 
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Devido às demandas da sociedade e da própria academia, novas instituições 

públicas de ensino começaram a serem criadas, com destaque para: a Universidade 

de São Paulo (1934); a Universidade do Distrito Federal (1935) - que posteriormente 

foi integrada à Universidade do Rio de Janeiro; a primeira universidade católica - a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1940). De forma que, entre 1946 

e 1960 foram criadas 18 IES públicas e 10 privadas. Assim, o governo federal inicia 

a política de interiorização das universidades, levando aos estados pelo menos uma 

universidade federal. Essa política de interiorização teve seu auge em meados da 

década de 1960, de acordo com Neves e Martins (2014) o resultado desse esforço 

de expansão do governo federal, foi em 1965, em que o número de matrículas 

chegou a 352 mil, mais da metade concentradas no ensino público. 

Com o regime militar, instaurado em 1964, o governo implementou um 

projeto desenvolvimentista que, mesmo com a ampliação das instituições, não 

resultou em aumento das matrículas. Este fato mobilizou a comunidade estudantil 

com vistas à sua ampliação, outro ponto bastante questionado nesse momento, foi 

a falta de incentivos à pesquisa dentro das universidades. Em resposta às pressões 

realizadas, o governo iniciou os processos de reformas na educação superior, com 

o intuito de ajustar as instituições às necessidades reivindicadas pela população. A 

reforma universitária de 1968 introduziu um modelo novo de instituição, com o tripé 

de ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo o regime semestral e sistema de 

créditos (NEVES; MARTINS, 2014).  

A partir de 1970, houve um estímulo da política governamental com objetivo 

de capacitar os docentes e estimular a pós-graduação. As primeiras estatísticas 

sobre educação tiveram início em 1993, e apontaram que dos estabelecimentos de 

educação, 64,4% eram privados. Haja vista que de 1940 a 1960, a população 

cresceu cerca de 70% no período, as matrículas no ensino superior triplicaram. A 

população universitária crescia demasiadamente, contudo as instituições públicas 

não acompanhavam em número de vagas este crescimento, então a pressão dessa 

demanda levou a uma expansão extraordinária no ensino superior, saltando o 

número de matrículas de 200.000 para 1,4 milhão; parte delas, atendida pelas 

instituições privadas, já que o ensino público não suportava mais a demanda 

(MARTINS, 2002). 

A evasão escolar é a situação do aluno que deixou a escola, abandonou o 

ano letivo ou reprovou em um ano letivo e não retornou no ano seguinte para 
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matricular-se. Já a retenção caracteriza-se pela reprovação em determinada série 

escolar. Com a retenção e evasão escolar dos estudantes do 2º grau na década de 

1980, houve uma redução na demanda do ensino superior. O percentual de vagas 

não preenchidas no ensino superior saltou de 11% em 1980 para 19% em 1990. 

Entre 1985 e 1993 o número de vagas oferecidas manteve-se estável, com declínio 

da participação do setor privado. Na década de 1990 os jovens de 20 a 24 anos que 

ingressam no ensino superior correspondiam a 11,4%. Este fato acontece não por 

falta de vagas no ensino superior, mas pela deficiência na formação do ensino 

secundário, que torna a população universitária em sua maioria esmagadora, 

formada pela população com renda superior (MARTINS, 2002; SAMPAIO, 2011). 

Entre os anos de 2001 e 2010 as matrículas nos cursos superiores mais que 

dobraram, considerando os presenciais e à distância, um crescimento considerável. 

Contudo apesar da expansão nas matrículas, a rede privada continua sendo 

majoritária, atingiu 74,2% das matrículas em 2010. A Lei de cotas, Lei nº 12.711 

sancionada em 2012, que reservou 50% das vagas em universidades para 

estudantes que tenham cursado todo ensino médio em escola pública é uma das 

políticas públicas com objetivo de ampliar a inclusão dos estudantes de baixa renda 

nas universidades (BARROS, 2015). 

A interiorização das universidades públicas e as políticas de democratização 

do seu acesso, resultaram no crescimento das matrículas nas regiões mais carentes 

do ensino superior, o norte e nordeste. Entre 2003 e 2013 foram registrados 94% 

de aumento para o Nordeste e 76% na região Norte. Outra medida que potencializou 

o acesso foi o fomento à educação à distância, em 2013 totalizavam mais de 1,1 

milhão, mostrando a grande demanda por modelos alternativos de educação 

(BRASIL, 2014). 

O último Censo da educação superior realizado pelo INEP em 2017, 

divulgado em 2019 aponta que as IES privadas seguem em crescimento, embora 

menos acentuado que anteriormente, ainda superam as instituições públicas, em 

2015 eram 2069, em 2017 totalizaram 2152 (INEP, 2019). 

Após essa breve introdução sobre das Instituições de Ensino Superior no 

Brasil, são trazidos os dados históricos para melhor compreensão da pesquisa, 

acerca das instituições de educação profissional e tecnológica, à qual pertence a 

instituição pesquisada. 
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Conforme documento que retrata a história da educação pelo Ministério da 

Educação-MEC, a criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

teve início um pouco antes. Com o falecimento de Afonso Pena, em julho de 1909, 

assumindo a presidência do Brasil, Nilo Peçanha assina em 23 de setembro de 

1909, o Decreto nº 7.566, criando, inicialmente em diferentes unidades federativas, 

sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, 

dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, designadas ao ensino profissional, 

primário e gratuito.   

A Figura 3 ilustra a expansão da rede federal de educação em 1909, com o 

Decreto 7.566 em 23 de setembro de 1909, com a criação de dezenove Escolas de 

Aprendizes Artífices em todo país (MEC, 2017). 

Figura 3 - Divisão Geopolítica em 1909 

 

     Fonte: MEC (2017). 

 

O Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 transforma as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a 

formação profissional em nível equivalente ao do secundário. Em 1959, durante o 

governo de Juscelino Kubitschek, as Escolas Industriais e Técnicas são 

transformadas em autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais. Ganham 
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autonomia didática e de gestão. Com isso, intensificam a formação de técnicos, mão 

de obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização. 

Em 1968 a Lei de Diretrizes Básicas da educação superior promoveu a 

reforma universitária, assegurou às universidades autonomia didático-científica, 

disciplinar, administrativa e financeira. Significou um verdadeiro avanço na 

educação superior brasileira, instituindo um modelo organizacional único para as 

universidades públicas e privadas (MEC, 2019). 

A Lei nº 6.545 em 1978, transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de Educação Tecnológica – 

CEFETs. Mais tarde, em 1994 a Lei nº 8.948 vai transformando, gradativamente, as 

Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica.  

A Lei 9.394/1996 sancionada em 1996, considerada a segunda LDB, trouxe 

disposições que separa a educação profissional da educação básica e define o 

sistema de certificação profissional, permitindo o reconhecimento de competências 

adquiridas fora do sistema escolar. Em 1999 é retomado o processo de 

transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (MEC, 2017). 

Em 2008 é instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei 

11.892/08) trazendo autonomia para criar e extinguir cursos em sua área de atuação 

territorial, registro de diplomas e cursos por eles oferecidos. 

O Censo da educação superior, pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INPE em 2017, aponta que 

quase 3/5 das Instituições de Ensino Superior federais são universidades e 36,7% 

são Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFETs). Esses dados mostram a importância dessas 

instituições no contexto educacional do nosso país. 

A evolução histórica das instituições de educação passa por grandes 

transformações, em toda sua estrutura. Em sua estrutura jurídica, administrativa, 

física, pedagógica e de pessoal. Ao longo dessas transformações, acompanhando 

as inovações pertinentes, os Institutos Federais foram se adaptando e evoluindo 

para oferecer à sociedade conforme seu objetivo: educação para a vida e para o 

trabalho, firmados no tripé: ensino, pesquisa e extensão. 
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O Quadro 2 retrata algumas das transformações da Rede Federal 

Tecnológica, desde o surgimento da educação superior no Brasil até a criação dos 

Institutos Federais ao longo do tempo. 

Quadro 2 - Transformações e impactos nas IES ao longo do tempo 

PERÍODO TRANSFORMAÇÕES IMPACTOS 

1808 Primeiro estabelecimento voltado para educação  

1909 Escolas de Aprendizes Artífices Inserção do ensino profissional, 
primário e gratuito 

1920 Primeiros registros de universidade no país Início do ensino superior no 
Brasil 

1942 Transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices 
em Escolas Industriais e Técnicas 

passando a oferecer a 
formação profissional em nível 
equivalente ao do secundário 

1959 Escolas Industriais e Técnicas são transformadas 
em Escolas Técnicas Federais (autarquias). 

Ganham mais autonomia 
didática e de gestão 

1968 LDB promoveu a reforma universitária Marco na educação superior, 
unificando o modelo 
organizacional para as 
universidades públicas e 
privadas 

1978 Transforma as 3 Escolas técnicas Centros 
Federais de Educação Tecnológica – CEFETs 

 

1994 Transformação gradativa das demais Escolas 
técnicas em CEFETs 

Expansão da oferta em 
educação profissional 

1996 Nova LDB com novas diretrizes e reconhece 
competências fora do sistema escolar 

Inclusão social e 
democratização dos saberes. 
Capítulo próprio sobre a 
educação profissional 

1999 Retomada da transformação das Escolas 
Técnicas em CEFETS  

 

2008 Criação dos Institutos Federais de Educação e 
Tecnologia 

Autonomia para criar e extinguir 
cursos 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 4 demonstra a expansão da Rede Federal até o ano de 2010, 

quando foi comemorado seu centenário. 
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Figura 4 - Expansão da Rede Federal até 2010 

 

Fonte: MEC (2017). 

 3.2 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES 

São denominadas Instituições de Ensino Superior - IES as organizações que 

prestam serviços de ensino superior no Brasil, podendo ser públicas ou privadas. 

São denominadas privadas, as instituições que são mantidas e dirigidas por pessoa 

física ou jurídica de direito privado, com ou sem finalidade de lucro. São 

denominadas públicas as instituídas e mantidas pelo poder público, tanto nas 

esferas municipal, estadual ou federal (GIULIANI, 2015). Conforme Lei 9.394/1996 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conhecida como LDB, 

em seu artigo 20 estabelece os tipos de instituições de ensino privadas.  

As Instituições privadas podem ser divididas em: 

a) Particulares em sentido estrito: criadas e mantidas por pessoa física ou 

jurídica de direito privado; 

b) Comunitárias: que incluem em sua entidade mantenedora representantes 

da comunidade; 
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c) Confessionais: instituídas por grupos de pessoa física ou jurídica que 

atendem a orientação confessional, ideológica específica e ao item anterior; 

d) Filantrópicas: entidade sem fins lucrativos, com propósito de atender a 

comunidade carente, sem distribuir lucros e sem remunerar seus dirigentes. 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Divisão de Temas 

Educacionais (DCE), antiga Divisão de Cooperação Educacional, as instituições de 

educação possuem uma classificação acadêmico-administrativa. São denominadas 

Universidades, Centro Universitários, Faculdades e Institutos Federais.  

A faculdade é o nível inicial de classificação da instituição.  Inicialmente a IES 

é credenciada como faculdade. O credenciamento como universidade ou centro 

universitário é obtido somente após a instituição com funcionamento regular e obtido 

o padrão satisfatório de qualidade. O primeiro credenciamento da instituição tem 

prazo máximo de três anos, para faculdades e centros universitários, e de cinco 

anos, para as universidades. Ao final de cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior - SINAES, a IES precisa realizar o 

recredenciamento (MEC, 2019).  

Segue o Quadro 3, que organiza as instituições de ensino e demonstra suas 

principais características. 

Quadro 3 - Descrição das Instituições de Ensino Superior 

Denominação Características 

Faculdade A Faculdade tem duas conotações. A primeira é a de uma Instituição de 
Ensino Superior que não apresenta autonomia para conferir títulos e 
diplomas, os quais devem ser registrados por uma Universidade. Além 
disso, não tem a função de promover a pós-graduação. O segundo sentido 
é aplicado para se referir a unidades orgânicas de uma Universidade. 

Centro Universitário O Centro Universitário é instituição pluricurricular, que abrange uma ou 
mais áreas do conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de 
estrutura, mas não está definido na Lei de Diretrizes e Bases e não 
apresenta o requisito da pesquisa institucionalizada. 

Universidade A Universidade trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta 
com produção intelectual institucionalizada, além de apresentar requisitos 
mínimos de titulação acadêmica (um terço de mestres e doutores) e carga 
de trabalho do corpo docente (um terço em regime integral). É autônoma 
para criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, expedir diplomas, 
fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, 
entre outras ações, respeitadas as legislações vigentes e a norma 
constitucional. 

(continua) 
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(conclusão) 

Denominação Características 

Institutos Federais Os Institutos Federais são voltados à formação técnica, com capacitação 
profissional em diversas áreas, oferecendo ensino médio integrado ao 
ensino técnico, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-
graduação. A denominação é de acordo com a Lei 11.892 de 2008, que 
renomeou os Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

(CEFETs) e as escolas técnicas. 

Fonte: Giuliani (2015). 

Com relação à sua organização acadêmica, são assim descritas pelo 

Ministério das Relações Exteriores (2019): 

I. O Centro universitário é dotado de autonomia para a criação de cursos 

e vagas na sede, está obrigado a manter um terço de mestres ou 

doutores e um quinto do corpo docente em tempo integral; 

II. A Universidade é uma instituição dotada de autonomia na sede, com 

possibilidade de criar campus fora de sede no âmbito do Estado, e 

está obrigada a manter um terço de mestres ou doutores e um terço 

do corpo docente em tempo integral; 

III. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia para efeitos 

regulatórios, equipara-se a universidade tecnológica;  

IV. O Centro Federal de Educação Tecnológica - para efeitos regulatórios, 

equipara-se a centro universitário. 

De todas elas, a Universidade é a mais estrita, conforme Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional instituída em 1996 por meio da Lei nº 9.394. Trata-se 

de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta com produção intelectual 

institucionalizada, apresentam em seu corpo docente, no mínimo um terço de 

mestres e doutores. Sendo que a carga de trabalho destes é de pelo menos um 

terço em regime integral. Possui autonomia para criar cursos e sedes acadêmicas 

e administrativas, expedir diplomas, fixar currículos e número de vagas, estabelecer 

seus estatutos internos, firmar contratos, acordos e convênios, entre outras ações, 

respeitadas a legislação vigente e a norma constitucional (BRASIL, 1996). 
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Observando que as Instituições de ensino superior no Brasil se concentram 

nas mãos do Estado, e sua carência de recursos e financiamento, Barbosa, Freire 

e Crisóstomo (2007) ressaltam a necessidade de estimular às instituições privadas 

a adentrarem nessa área, com vistas a melhorar a gestão pública, potencializar a 

oferta de vagas e a qualidade da educação pública.  

O INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, criado em 1937, é uma autarquia Federal vinculada ao Ministério da 

Educação cuja missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais de 

diferentes níveis de governo com intuito de contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social do país. Sua atuação se estende nas áreas da educação básica, 

educação superior e ações internacionais. Dentre as finalidades do INEP, 

destaques para os seguintes itens: 

- Planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de 

avaliação educacional para o estabelecimento de indicadores de desempenho das 

atividades de ensino; 

- Desenvolver e implementar sistemas de informação e documentação com 

estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e gestão das políticas 

educacionais; 

Para que sejam alcançados os objetivos desejados, o INEP possui alguns 

instrumentos de medição para auxiliá-lo nessa tarefa, como sistemas, avaliações e 

indicadores. Esses instrumentos estão organizados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Instrumentos de avaliação 

SISTEMAS AVALIAÇÕES INDICADORES 

SINAES- Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior 
Avaliar nacionalmente as IES, cursos 
de graduação e desempenho 
acadêmico dos estudantes. 
Seus instrumentos são: 
- Avaliação interna (autoavaliação); 
- Avaliação externa (in loco); 
- Censo da Educação Superior: 
- Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade) 

Exame Nacional de 
Revalidação de 
Diplomas Médicos 
(Revalida) 

Indicadores de Qualidade 
da Educação Superior 
- Conceito Enade- CE; 
- Indicador de Diferença 
entre os Desempenhos 
Observado e Esperado 
(IDD);  
- Conceito Preliminar de 
Cursos (CPC) e 
- Índice Geral de Cursos 
(IGC) 

Sistema de Avaliação de Escolas de 
Governo (SAEG) 

  

Fonte: Elaboração própria. 
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A seguir detalhados os sistemas, indicadores e avaliações realizados pelo 

INEP para classificação das instituições de ensino superior no Brasil. 

3.2.1 SINAES 

Criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) é formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes. Os três eixos são a prioridade desse sistema, com foco no ensino, 

pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, na gestão 

da instituição, no corpo docente e nas instalações de pesquisa (BARBOSA; 

FREIRE; CRISÓSTOMO, 2007). 

Essa avaliação possui o objetivo de melhorar o mérito e o valor das 

instituições, áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão e formação. De melhorar a qualidade da educação superior e 

orientar a expansão da oferta, além de promover a responsabilidade social das IES, 

respeitando a identidade institucional e a autonomia de cada organização (INEP, 

2019). 

Os resultados dessas avaliações servem de base para montar um panorama 

da qualidade dos cursos e instituições de educação superior do país. A Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES coordena e supervisiona 

todo o processo avaliativo, sendo a operacionalização de responsabilidade do 

INEP.  

O SINAES fornece informações utilizadas pelas IES para orientar suas ações 

acerca de seus resultados, sua efetividade acadêmica e social. São utilizadas 

também pelos órgãos governamentais na destinação e criação de políticas públicas, 

pelos estudantes, pais, instituições acadêmicas e público em geral, guiando suas 

decisões. Os resultados das avaliações são divulgados pelo Ministério da 

Educação. 

Conforme apontado por Lima, Lima e Soares (2012), o SINAES possui como 

instrumentos de verificação: avaliação interna (autoavaliação), avaliação externa, 

censo da educação superior, cadastro de cursos e instituições e o ENADE (Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes). 

A avaliação interna consiste em uma autoavaliação, conduzida pela 

Comissão Própria de Avaliação, que conterá um estudo reflexivo composto das 
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informações quantitativas, indicadores específicos, ações de caráter administrativo, 

pedagógico e técnico-científico, que guiarão esse processo avaliativo, identificando 

os meios e os recursos necessários para melhoria da IES, apontando também os 

erros e acertos da própria instituição durante o processo. 

A análise externa é realizada por membros externos, pertencentes à 

comunidade acadêmica e científica, reconhecidos pelas suas capacidades em 

áreas específicas e portadores de ampla compreensão sobre instituições 

universitárias. 

O Censo da educação superior é um elemento que carrega grande potencial 

informativo. É desejável que os elementos de coleta de informação censitária 

integrem também os processos de avaliação institucional, oferecendo elementos 

úteis ao entendimento da instituição e do sistema.  

Cadastros de cursos e instituições: essas informações também são objeto de 

análise por parte das comissões de avaliação nos processos internos e externos, 

servem de base para orientar pais, alunos e a sociedade em geral sobre o 

desempenho das instituições.  

O ENADE é o Exame nacional de desempenho dos estudantes, cujo objetivo 

é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral 

e profissional. A inscrição é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes 

habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados às 

áreas de avaliação da edição (INEP, 2019). 

     Em 2017 o Ministério da Educação contratou a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE para realizar uma avaliação do 

SINAES. Essa avaliação teve o propósito de verificar a eficiência e eficácia dos 

procedimentos de garantia da qualidade da educação superior no país. Identificou-

se aspectos fundamentais dos programas de graduação e pós-graduação 

brasileiros, listando medidas que poderiam ser adotadas para melhorar a 

capacidade dos sistemas existentes de atingir seus objetivos com maior eficácia e 

eficiência. O relatório preliminar foi publicado em dezembro de 2018, traduzido pelo 

INEP e disponibilizado em seu site (INEP, 2019).  
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3.2.2 Sistema de Avaliação das Escolas de Governo - SAEG 

As Escolas de Governo são instituições públicas criadas com a finalidade de 

promover a formação, o aperfeiçoamento e a profissionalização de agentes 

públicos, com objetivo de fortalecer e ampliar a capacidade de execução do Estado, 

objetivando a formulação, a implantação, a execução e a avaliação das políticas 

públicas. Possuí em seu banco de avaliadores, um cadastro nacional e único de 

avaliadores selecionados para constituição da Comissão de Avaliação in loco. A 

seleção é realizada pelo INEP.  

3.2.3 Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por 

instituições de educação superior estrangeira - REVALIDA 

Criado em 2011, o Revalida é uma articulação dos Ministérios da Educação 

e da Saúde para ampliar a revalidação do reconhecimento de diplomas de medicina 

emitidos por instituições de educação superior estrangeiras.  A primeira etapa é uma 

prova objetiva com questões de múltipla escolha e discursivas. A segunda etapa é 

uma avaliação de habilidades clínicas. Este instrumento tornou mais acessível a 

revalidação e permitiu atender o elevado fluxo de graduados em medicina no 

exterior. É realizado pelo INEP, em colaboração com a Subcomissão de 

Revalidação de diplomas médicos. Compatível com as exigências de formação das 

universidades brasileiras, seus parâmetros e critérios, seguem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 

3.2.4 Indicadores de Qualidade da Educação Superior 

Os Indicadores de Qualidade da Educação Superior são um importante 

instrumento de avaliação da educação superior brasileira. Expressos em escala 

contínua e em cinco níveis, têm relação direta com o Ciclo Avaliativo do ENADE, 

que determina as áreas de avaliação e os cursos a elas vinculados. São eles: 

 Conceito ENADE: é um indicador que avalia os cursos por meio do 

desempenho dos estudantes no referido exame. Seu cálculo e divulgação ocorrem 

anualmente para os cursos que possuam pelo menos dois estudantes concluintes 

que participaram do Exame. A partir de 2015, o ENADE passou a ter seu cálculo 

realizado por curso de graduação (INEP, 2019). 
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Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD): 

é um indicador de qualidade que busca mensurar o valor agregado pelo curso ao 

desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no 

ENADE e no ENEM, como medida de aproximação das suas características de 

desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado. 

Conceito Preliminar de Curso (CPC): é um indicador de qualidade que avalia 

os cursos de graduação. No ano seguinte ao da realização do ENADE são 

divulgados seu cálculo, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no 

valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de 

oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos –, conforme 

orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Conaes). 

Índice Geral de Cursos (IGC): é um indicador de qualidade que avalia as 

Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em 

conta a média dos últimos CPCs dos últimos 3 anos, ponderada pelas matrículas 

em cada um dos cursos computados. Também são levados em conta a média dos 

conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos 

pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para escala 

compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de 

pós-graduação correspondentes. Por fim, a distribuição dos estudantes entre os 

diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo 

as informações do item anterior para as instituições que não oferecerem pós-

graduação stricto sensu (INEP, 2019). 

 Ao longo do tempo, muitas mudanças ocorreram de forma geral nas 

organizações, o que também afeta as Instituições de Educação. Como afirmam 

Alves et al. (2017) com toda essa evolução, as instituições de educação tiveram que 

adaptar-se às novas necessidades da sociedade moderna, a evolução da própria 

contabilidade na inserção do controle interno, accountability, entre outros. As 

exigências da legislação a respeito de controle, qualidade e custo das instituições 

requisitaram a utilização de instrumentos da Administração que eram conhecidas 

apenas pelas instituições com fins lucrativos. 

 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-e-esperado-idd
http://portal.inep.gov.br/web/guest/conceito-preliminar-de-curso-cpc-
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indice-geral-de-cursos-igc-
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3.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

O documento de Técnicas de Auditoria: Indicadores de Desempenho e Mapa 

de Produtos elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, contém a seguinte 

definição: “Um indicador de desempenho é um número, percentagem ou razão que 

mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com 

metas preestabelecidas” (TCU, 2000, p. 9). 

A ferramenta de indicadores tem sido muito utilizada na avaliação de 

desempenho institucional oriunda da administração estratégica. Vale ressaltar que 

indicador de desempenho é diferente de um medidor de desempenho. O primeiro é 

utilizado quando não é possível medir diretamente, pois fornece uma visão do 

resultado que se deseja medir sem exatidão, ou seja, são apenas aproximações. 

Por sua vez, o segundo trará uma métrica exata e direta, que é quantificada 

facilmente (TCU, 2000).  

Em um ambiente competitivo e cada vez mais exigente, mecanismos de 

avaliação são muito utilizados na busca por melhorar o desempenho organizacional 

e adquirir vantagem competitiva. Inovação nos processos, melhoria no ambiente 

organizacional, alavancagem nas vendas, são aspectos que reforçam a importância 

do autoconhecimento. Nesse contexto, a avaliação de desempenho pode trazer à 

tona problemas não identificados anteriormente, e oportunidades de crescimento 

para a organização. Galvão, Corrêa e Alves (2011) reforçam que a adoção de 

técnicas para medir e monitorar o desempenho organizacional é importante para o 

processo de tomada de decisão. 

Tanto as instituições privadas quanto as públicas têm adotado sistemas de 

avaliação institucional. Seja para obter melhores resultados, seja para cumprir a 

legislação vigente, ou para sua fiscalização. A utilização de modelos de avaliação 

de desempenho tem sido frequente em diversos tipos de organizações, nesse 

contexto os indicadores de desempenho estão inseridos como conjunto de medidas 

para alcançar os objetivos propostos (MACHADO, 2004). 

Ao adotar um modelo de avaliação de desempenho a organização deve 

verificar se ele compreende questões relacionadas com a finalidade e os objetivos 

do seu planejamento estratégico. Considerando uma relação de causa e efeito, o 

resultado de uma avaliação deve refletir não apenas em uma área específica, mas 

em um processo de interação entre as áreas organizacionais. O mapa estratégico 
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pode ser utilizado para representar essa relação entre os objetivos da organização 

e as ações necessárias para alcançá-los (GALVÃO; CORRÊA; ALVES, 2011). 

Além disso, conforme Albano (2008) o alinhamento do que está sendo 

medido, com os objetivos e a missão da organização, que estão definidos no 

planejamento estratégico são um dos pontos cruciais para seu sucesso. Para que 

seja possível a análise dos indicadores em utilização na instituição há a 

necessidade de que as etapas de criação sejam compreendidas. 

Outrossim, os indicadores de desempenho também têm sido utilizados com 

objetivo de classificar as organizações, sejam elas da área de saúde, educação 

entre outras. Ao classificar uma instituição são oferecidos aos usuários daquele 

serviço/produto informações a respeito da qualidade e engajamento da mesma e 

assim é possível tomar a decisão de aderir, comprar ou negociar com ela. Portanto, 

pode-se dizer que a utilização dos indicadores interfere nos resultados da 

organização (VALMORBIDA; CARDOSO; ENSSLIN, 2018). 

A elaboração de indicadores é uma das etapas mais importantes do 

processo. Para que seja realizada com sucesso é necessário o engajamento dos 

envolvidos iniciando pelo topo da pirâmide organizacional. Esses indivíduos 

servirão de motivação para os demais, por isso precisam acreditar veemente no 

processo e, posteriormente, conquistar o comprometimento de todos os envolvidos. 

Cada modelo de avaliação possui seus próprios indicadores que corroboram os 

objetivos do sistema avaliativo (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Quando bem definido um sistema de indicadores, proporciona a 

concentração de esforços e metas definidas para alcançar os resultados esperados. 

Indicadores não são um produto isolado, somente serão úteis se usados para 

confrontar padrões, metas, ou comparados com valores anteriores, constituindo 

assim uma série histórica (TCU, 2000). 

Indicadores de desempenho estão contidos nos diversos modelos de 

sistemas de avaliação de desempenho. Dentre os modelos de avaliação 

encontrados na literatura, apontados Galvão, Corrêa e Alves (2011) estão Balanced 

Scorecard, Tableau de Jour, Prêmio Americano de Qualidade, Sigma Sustainbility 

e Prêmio Nacional da Qualidade. Outros como Modelo Quantum, Capital intelectual 

e Hoshin Kanri trazidos por Albano, Jornada e Albano (2006), seguido de Azevedo 

(2012) e Portulhak, Espejo e Pacheco (2018) que exploram a ferramenta Public 

Value Scorecard. 
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Para Azevedo (2012) o sucesso de um sistema de avaliação de desempenho 

não está atrelado apenas às medidas adotadas pelos gestores, nem seus esforços 

para que funcionem. Depende também de algumas variáveis do ambiente 

organizacional e dos indivíduos que o compõem. Podendo afetar tanto 

positivamente, quanto negativamente os resultados almejados. 

Além disso, conforme Fernandes (2004) a informação para que seja 

aproveitada e bem utilizada por uma organização necessita ser traduzida em 

linguagem comum e de fácil entendimento, para os que necessitam dela possam 

compreendê-la. Desta forma surge o indicador: um tradutor, transformador da 

informação, conferindo o acesso desta, a todos os interessados. 

Ademais, a definição dos critérios de medição de desempenho na construção 

dos indicadores pode ser uma tarefa muito difícil, pois conforme os interesses das 

partes, eles podem ser direcionados para atender a seus próprios requisitos e 

necessidades, em detrimento das necessidades dos gerentes da organização 

(MOURA et al., 2019). 

O objetivo do indicador é transmitir da maneira mais simples que for possível, 

a situação naquele momento, por isso também podemos dizer que seu resultado é 

uma fotografia, pois mostra sob a base de medida, aquele instante. Um indicador 

estabelece padrões para analisar o desempenho, são medidores de uma atividade 

(FERNANDES, 2004). 

Conforme Albano (2006), há um risco muito grande ao construir sistemas de 

medição de desempenho. Um sistema de medição inadequado oferece tanto 

prejuízo quanto sua ausência. Caso seja impróprio, esse sistema pode incentivar os 

funcionários e colaboradores da organização a abordarem erroneamente os 

problemas e, até mesmo, conduzir para soluções incorretas, pois o comportamento 

das pessoas pode mudar, conforme a maneira em que são medidas ou avaliadas. 

Além disso, os indicadores de desempenho não fazem uma mensuração 

direta dos resultados, apenas aproximações. Na construção dos indicadores são 

empregadas algumas variáveis, estas provenientes dos seguintes grupos: custo, 

tempo, quantidade e qualidade. Tanto na elaboração de indicadores de 

desempenho quando em sua análise é necessário verificar se possuem algumas 

características importantes (TCU, 2000): 
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1. Representatividade: o indicador deve representar os produtos 

essenciais de uma atividade ou função; medir aquilo que é produzido, 

identificando produtos intermediários e finais, e seus impactos. 

2. Homogeneidade: Considerar apenas variáveis homogêneas na 

construção do indicador.  

3. Praticidade: garantir que o indicador realmente funciona na prática. 

Portanto deve ser testado, modificado ou excluído, caso não estiver 

atendendo à função. 

4. Validade: o indicador deve retratar o fenômeno a ser monitorado. 

5. Independência: o indicador deve medir os resultados atribuíveis às 

ações que se deseja monitorar, devendo ser evitados indicadores que 

possam ser influenciados por fatores externos. 

6. Confiabilidade: a fonte de dados utilizada para o cálculo do indicador 

deve ser segura, de tal forma que qualquer avaliador possa chegar 

aos mesmos resultados. 

7. Seletividade: selecionar um número equilibrado de indicadores, que 

sejam essenciais do que se quer monitorar. 

8. Simplicidade: o indicador deve ser de fácil compreensão e não 

envolver dificuldades de cálculo ou de uso. 

9. Cobertura: os indicadores devem representar adequadamente a 

abrangência e a diversidade de características do fenômeno 

monitorado. 

10. Economicidade: as informações necessárias ao cálculo do indicador 

devem ser coletadas e atualizadas a um custo razoável, não pode ser 

custosa. 

11. Acessibilidade: deve haver facilidade de acesso às informações, 

registro e manutenção para o cálculo dos indicadores. 
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12. Estabilidade: a estabilidade conceitual das variáveis componentes e 

do próprio indicador bem como a estabilidade dos procedimentos para 

sua elaboração. 

Em suma, são apontados também alguns aspectos a serem medidos pelos 

indicadores: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Sendo que a 

economicidade se refere à minimização dos custos dos recursos utilizados na 

consecução das atividades, sem comprometer os padrões de qualidade. Eficiência 

significa a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e 

os custos dos insumos empregados para tal em um determinado período. Essa 

dimensão, portanto, mede o esforço do processo de transformação de insumos em 

produtos. Eficácia é determinada pelo grau de alcance das metas programadas, em 

um determinado período, independentemente dos custos implicados. Efetividade é 

a relação entre os resultados alcançados e os objetivos propostos, entre o impacto 

previsto e o impacto real de uma atividade. 

3.4 BALANCED SCORECARD 

Um artigo escrito pelo professor de administração de empresas, Eccles 

(1991) para a Harvard Business Review de título “The performance measurement 

manifesto” apontava as mudanças que estavam por acontecer, em que as empresas 

precisariam inovar no modo que avaliavam seu desempenho. 

Com a evolução do ambiente que as organizações atuam, seu mercado e 

necessidades, Kaplan e Norton (1997) identificaram a necessidade de desenvolver 

um sistema de gestão estratégica para medir o desempenho da organização e com 

isso auxiliar o atingimento de seus objetivos. Até então somente eram utilizadas 

medidas financeiras. Então, em 1992 foi publicado por Kaplan e Norton o primeiro 

artigo apresentando o Balanced Scorecard, iniciando com a seguinte frase: "o que 

você mede é o que obtém" (RODRIGUES, 2016). O BSC é um conjunto balanceado 

de indicadores financeiros e operacionais que visam medir o desempenho da 

organização. 

Sobretudo, o BSC destaca-se a partir de pesquisas que verificaram sua 

ampla aceitação e utilização em todo o mundo. Em sua revisão literária, Rodrigues 

(2016) levantou 6.648 ocorrências para o termo Balanced Scorecard em pesquisa 

realizada na base de dados Web of Science do período de 1992 a 2013. Também 
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demonstra que dentre os autores com maior volume de artigos publicados, segue 

liderando o ranking os precursores Kaplan e Norton. Tais dados apenas confirmam 

a vasta utilização desta ferramenta que se mostrou altamente eficaz, trazendo um 

novo olhar sobre as organizações e suas formas de medir desempenho. 

Naturalmente, as organizações estão inseridas em um ambiente cada vez 

mais competitivo, com isso, múltiplos fatores devem ser levados em consideração 

para que possa alcançar melhores resultados. O Balanced Scorecard (BSC) “traduz 

a missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de 

desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 2). Mesmo para as instituições que estão 

acostumadas a trabalhar com indicadores, o BSC inova com indicadores que trazem 

um equilíbrio entre o curto e longo prazo e entre medidas não financeiras e 

financeiras e diversas perspectivas, essa é a sua base (FILGUEIRAS; BARROS; 

GOMES, 2010). 

Tais indicadores estão alinhados com os objetivos e metas e plano de ação 

da organização, e são construídos com base em quatro perspectivas: Financeira, 

de clientes, dos processos internos e perspectiva de aprendizado e inovação 

(MENEZES, 2010). O BSC combina indicadores que medem o desempenho 

passado, com vetores impulsionadores do futuro, juntamente com foco na visão 

estratégica da organização (KAPLAN; NORTON, 1997).  As perspectivas estão 

ilustradas na Figura 5. 
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Figura 5 - BSC e as quatro perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997). 

As perspectivas por si só não traduzem a efetividade do BSC. Mas sim seu 

alinhamento conjunto. Todas as perspectivas são alinhadas e trabalham juntas em 

consonância com os objetivos da organização. O processo de discussão dos 

indicadores, sua construção, o acompanhamento, antes, durante e depois é que 

farão a diferença na organização (FILGUEIRAS; BARROS; GOMES, 2010). 

Conforme Rodrigues (2016), os conceitos das perspectivas do BSC são 

traduzidos a seguir. 

3.4.1 Perspectiva Financeira 

É caracterizada por demonstrar o desempenho financeiro da instituição. Esta 

medida se relaciona com todas as demais perspectivas, pois deve ser também o 

objetivo delas. Todas a medidas devem buscar melhorar o desempenho financeiro. 

Conforme Kaplan e Norton (1997), o início do Scorecard deve ser os objetivos 

financeiros a longo prazo, relacionados as demais perspectivas, conjecturando as 

ações que precisam acontecer para se obter o resultado econômico esperado.  

Conforme apontado por Paula (2016) dentro da perspectiva financeira 

verifica-se toda a parte de planejamento, contidos os objetivos e metas da 

organização vinculados aos resultados financeiros. Como exemplo desses 

resultados temos o faturamento bruto, ticket médio, margem de contribuição, ponto 
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de equilíbrio, EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) que significa Lucro antes dos impostos, taxas, depreciação e 

amortização, lucro líquido e vários outros termos técnicos específicos da área 

contábil e financeira. Barbosa, Freire e Crisóstomo (2007) complementam que na 

perspectiva financeira, os indicadores podem ser vinculados à performance 

estratégica da organização, seja ela de expansão ou de eficiência. 

Segundo Kaplan e Norton (1997) o negócio possui ciclo de vida e fases. 

Conforme cada fase o BSC precisa ser ajustado para evidenciar o objetivo 

financeiro. São divididos em: crescimento, sustentação e colheita.  

Na fase de crescimento a organização está no início do seu ciclo de vida, 

está em busca de alavancar suas vendas, investe em produtos com potencial 

retorno de crescimento, para isso pode comprometer seus recursos e até mesmo 

operar com um fluxo de caixa negativo. A taxa de retorno sobre o capital investido 

é considerada baixa (BERNSTORFF; COSTA; GIRARDI, 2003; RODRIGUES, 

2016). 

A fase de sustentação é onde se encontram a maioria das organizações, elas 

aumentam gradativamente seus investimentos, de forma a garantir sua participação 

no mercado e aliviar pequenos estrangulamentos. Os objetivos financeiros em 

relação à lucratividade são mais exigidos nesse momento como retorno sobre o 

capital empregado (return on capital employed-ROCE), valor econômico agregado 

(economic value added – EVA) (BACK; DUTRA; CASAGRANDE, 2012). 

A última fase é a colheita, que é o amadurecimento da organização. Onde 

seus idealizadores desejam desfrutar de todo investimento e esforço realizado. 

Nesta fase o objetivo é aumentar o fluxo de caixa e reduzir o capital de giro. Os 

estágios podem se alternar em uma organização, quando, por exemplo uma 

empresa madura decide expandir seu ramo de atuação, retornando à fase de 

crescimento e assim sucessivamente (BERNSTORFF; COSTA; GIRARDI, 2003). 

Para se entender melhor as principais características de cada fase, foi 

elaborado o Quadro 5. 
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Quadro 5 - Características de cada fase da organização segundo Kaplan e Norton 

(1997) 

CRESCIMENTO SUSTENTAÇÃO COLHEITA 

●      Produtos com alto 

potencial de 

crescimento; 

● Comprometimento de 

recursos; 

● Baixo ou negativo 

fluxo de caixa; 

● Baixa taxa de retorno 

sobre o capital 

investido 

● Atração de 

investimentos; 

● Participação de 

mercado constante; 

● Realização de 

investimentos; 

● Estabelecimento de 

objetivos sobre a 

lucratividade 

● Investimentos 

mínimos; 

● Prioriza o fluxo de 

caixa; 

● Redução do capital de 

giro; 

● Usufruir dos 

investimentos 

realizados 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4.2 Perspectiva de Clientes 

Esta perspectiva é caracterizada por definir indicadores de satisfação para 

os clientes. É necessário definir o mercado e segmento em que a organização 

deseja competir, pois esse segmento possui relação estreita com a perspectiva 

financeira. Os indicadores dessa perspectiva são formados de modo a monitorar a 

maneira pela qual a empresa entrega valor real aos clientes, traduzido em itens 

como rapidez na produção e entrega de produtos, qualidade do produto. Sabendo 

que a satisfação dos clientes e as vendas são índices correlatos, a importância da 

construção dessa perspectiva é visível (BERNSTORFF; COSTA; GIRARDI, 2003; 

FILGUEIRAS; BARROS; GOMES, 2010). 

As medidas essenciais de clientes são elencadas por Kaplan e Norton 

(1997): 

1. Participação de mercado e de conta – traduzida na proporção de negócios 

realizados pela empresa em um determinado mercado, ou na participação em 

um rol de negócios de determinados clientes; 

2. Retenção de clientes – como a empresa mantém seus clientes, sua fidelidade, 

o relacionamento contínuo; 

3. Captação de clientes – de que forma atrai e conquista novos clientes, ou amplia 

o rol de negócios com os clientes atuais. 
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4. Satisfação de clientes – mede o nível de satisfação dos clientes. Pode ser 

realizada por meio de feedbaks espontâneos ou pesquisas de opinião. 

5. Lucratividade de clientes – identifica o lucro líquido por cliente, ou por segmento 

de cliente. Tem o objetivo de atrair clientes que são mais lucrativos. 

A Figura 6 ilustra a ligação das medidas essenciais apresentadas 

anteriormente. 

 
Figura 6 - Ligação das medidas essenciais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p. 72). 

Essas métricas são comuns a todo tipo de organização. Porém alguns 

indicadores que vão além são propostos, como os vetores de desempenho: atributo 

dos produtos e serviços, relacionamento com os clientes, imagem e reputação.  

Os atributos de produtos e serviços podem ser entendidos nos fatores 

relacionados à funcionalidade, preço e qualidade. Há clientes que preferem o menor 

preço, e sua satisfação estará baseada nisso. Outros preferem a qualidade, e 

estarão dispostos a pagar um preço maior para obtê-la. Quando se identifica cada 

tipo de cliente sob este aspecto, consegue-se atender suas necessidades e elevar 

sua satisfação. O relacionamento com os clientes pode ser visto como todos os 

itens que envolvem o atendimento. Pessoas qualificadas, devidamente treinadas 

para realizá-lo, acesso conveniente e capacidade de resposta. Quanto aos fatores 

de imagem e reputação são compreendidos fatores intangíveis capazes de atrair 

clientes para a organização. É necessário criar uma imagem forte e positiva 

(BERNSTORFF; COSTA; GIRARDI, 2003). 
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A identificação do segmento ao qual pertence o cliente é importante para 

direcionamento do produto que satisfará suas necessidades, consequentemente o 

esforço despendido para atendê-lo será menor e a lucratividade maior. Ou até 

mesmo pode-se optar pela eliminação, quando se verifica que não haverá 

lucratividade. O Quadro 6 apresenta como combinar considerações sobre os 

segmentos de mercado e lucratividade dos clientes. 

Quadro 6 - Segmentos-alvo e Lucratividade dos Clientes 

Clientes Lucrativo Não lucrativo 

Segmento-alvo Retenção Transformação 

Segmento não-específico Monitoração Eliminação 

Fonte: Kaplan e Norton (1997). 

3.4.3 Perspectiva dos Processos Internos 

Nessa perspectiva são identificados os processos internos críticos, em que 

a empresa necessita ser mais eficiente, atendendo o objetivo dos clientes e dos 

acionistas da organização (BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2007; 

RODRIGUES, 2016). Diferentemente dos sistemas tradicionais de indicadores que 

buscam melhorar o desempenho nos departamentos individuais, o BSC faz a 

derivação dos objetivos alvo de cima para baixo, mostrando as falhas de processos 

novos, colaborando assim para que a organização melhore seu desempenho de 

forma geral (RODRIGUES, 2016). 

Incorporar a inovação dentro dessa perspectiva, é de suma importância, pois 

possibilita no futuro o desenvolvimento de novos produtos e serviços, com vistas a 

satisfazer os clientes, disseminando a importância dos investimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento - P&D. 

Conforme afirmam Filgueiras, Barros e Gomes (2010) essa perspectiva serve 

de apoio para a perspectiva de clientes, pois nela são identificados os processos 

críticos que impedem ou dificultam a realização dos objetivos das duas perspectivas 

anteriores.  

 A importância da perspectiva de processos internos é verificada por 

Bernstorff, Costa e Girardi (2003) como uma sequência lógica entre as perspectivas, 

ou seja, para que se estabeleçam os indicadores de performance dos processos 

internos, é necessário anteriormente estabelecer as perspectivas de clientes e 
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Inovação Operações 

Tempo para chegar ao 

Mercado 
Cadeia de Suprimento 

financeira. Sequencialmente observamos a importância de cada uma delas. Kaplan 

e Norton (1997) recomendam que quando houver um processo interno que tenha 

início com processo de inovação, na sequência utilizar o processo de operações e 

finalizar com o serviço de pós-venda, conforme demonstrado na Figura 7. 

Figura 7 - Perspectiva de processos internos 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1997). 

3.4.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

Outro ponto importante que une as perspectivas é denominado aprendizado 

e crescimento. Essa perspectiva trata do investimento em pessoas, sistemas e 

procedimentos. Identifica a estrutura necessária para a empresa se desenvolver e 

melhorar a longo prazo, tanto em recursos humanos, as competências necessárias, 

trabalhando na reciclagem de funcionários, tecnologia da informação, onde 

identificam as redes, infraestrutura necessárias e procedimentos organizacionais. 

Tais inovações trazem melhorias significativas e importantes para os processos 

internos, clientes e acionistas (BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2007). 

Alguns autores como Bernstorff, Costa e Girardi (2003) tratam dessa 

perspectiva como talvez a principal de todas. Kaplan e Norton (1997) afirmam que 

os objetivos estabelecidos nas perspectivas anteriores revelam onde a empresa 

precisa se destacar para obter o sucesso almejado. Os objetivos da perspectiva de 

aprendizado e crescimento oferecem a infraestrutura de que as demais 

perspectivas necessitam. “Os objetivos da perspectiva de aprendizado e 

crescimento são os vetores de resultados excelentes nas três primeiras 

perspectivas” (KAPLAN; NORTON, 1997, p.131). 
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O modelo contábil atual nos leva a tratar os gastos com capacitação 

permanente de pessoal como despesas, consequentemente toda organização 

almeja reduzir gastos com o objetivo de potencializar seus lucros. Contudo este 

pensamento traduz uma economia apenas a curto prazo, já que a longo prazo, um 

desempenho excelente exige que investimentos nessa área sejam feitos 

(RODRIGUES, 2016). 

A necessidade de investimentos não somente em P&D, mas em 

infraestrutura, sistemas e equipamentos também são muito importantes para 

garantir que a organização alcance um crescimento financeiro admirável a longo 

prazo. 

Nas pesquisas de Kaplan e Norton (1997) revelaram-se três principais 

categorias para esta perspectiva: 

1. Capacidade dos funcionários. 

2. Capacidades dos sistemas de informação; 

3. Motivação, empowerment (empoderamento, considerado na 

administração estratégica como a descentralização de poderes, 

dando aos trabalhadores mais autonomia e poder de decisão) e 

alinhamento. 

3.4.4.1 Capacidade dos funcionários 

Bernstorff, Costa e Girardi (2003) demonstram que com a evolução das 

teorias administrativas, os funcionários passaram a serem vistos não apenas como 

mão de obra, mas como parte da instituição, como detentores de conhecimento, 

que desempenham função intelectual e criativa.  

Com o advento da revolução industrial, a transformação do papel do 

funcionário na organização, foi uma das mudanças mais radicais que ocorreram. 

Antes, cargos como de engenheiros e gerentes industriais, definiam rica em 

detalhes, a rotina que os funcionários deveriam ter, cada passo que dariam, cada 

parafuso apertado, tudo era calculado para não haver desperdício de tempo e 

recursos. Isso tudo fazia do trabalhador uma máquina humana que não precisava 

pensar, somente executar tarefas. 
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Atualmente, toda parte de trabalho braçal já foi automatizado, controlada por 

computador. A produção necessita de pessoas capacitadas digitalmente 

(principalmente), capazes de entender e controlar as operações que a máquina está 

programada a desempenhar. Os funcionários fazem parte da frente da empresa, em 

contato direto com o cliente, com os processos internos da organização (KAPLAN; 

NORTON, 1997). Essas mudanças ocorridas fazem com que a organização deseje 

a retenção desses funcionários, que significa preservar seu capital intelectual a 

longo prazo (RODRIGUES, 2016). 

O grupo de medidas essenciais para os funcionários verificadas foram 

a) Satisfação dos funcionários; 

b) Retenção de funcionários; 

c) Produtividade dos funcionários. 

A Figura 8 demonstra os vetores impulsionadores para a satisfação dos 

funcionários, que consequentemente interferem nos resultados da organização. 

Figura 8 - Estrutura de medição do Aprendizado e Crescimento 
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Fonte: Kaplan e Norton (1997). 
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A satisfação dos funcionários é premissa para produtividade. É um fator 

altamente considerado pela maioria das empresas. Quando os funcionários estão 

satisfeitos, diversos fatores são observados como aumento de produtividade, da 

capacidade de resposta, melhoria no serviço ao cliente. Foi observado que os 

clientes mais satisfeitos, originavam de funcionários satisfeitos, então se observa a 

relação direta entre os dois requisitos (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Conforme apresenta Rodrigues (2016) a retenção dos funcionários tem a 

intenção de preservar o capital intelectual dos funcionários nos quais a organização 

tem interesse a longo prazo. Costuma ser medida pelo percentual de rotatividade 

de pessoas chave. 

A produtividade dos funcionários mede em que proporção o aumento da 

satisfação dos funcionários e desenvolvimento de habilidades impactam na 

melhoria dos processos internos (BERNSTORFF; COSTA; GIRARDI, 2003). 

3.4.4.2 Capacidade dos sistemas de informação 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que os sistemas de informação são 

necessários para garantir aos funcionários o desempenho de suas funções com 

eficácia, pensando no ambiente competitivo que se encontram. Com base em 

informações precisas, em tempo hábil a respeito dos clientes, dos processos 

internos da empresa e consequências financeiras de suas decisões, o funcionário 

pode tomar a melhor decisão, para que seu esforço seja reduzido e aumente a 

lucratividade para a empresa.  

3.4.4.3 Motivação, empowerment e alinhamento 

Mesmo preenchendo os requisitos anteriores, os funcionários precisam de 

motivação para agir no interesse da empresa. Empowerment e alinhamento 

traduzem a ideia de poder tomar decisões, sendo observadas essas características 

de autonomia presentes para que ele seja participante das melhorias na empresa. 

Uma maneira simples de medir é por meio do número de sugestões por funcionário 

(RODRIGUES, 2016). 

O Balanced Scorecard mostra que todas as medidas, financeiras e não 

financeiras devem estar contidas nos sistemas de informação para toda a 

organização, todos os níveis devem conhecê-la. Conforme Kaplan e Norton (1997) 
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o Balanced Scorecard não é apenas um conjunto de indicadores aleatórios 

financeiros e não financeiros, mas um equilíbrio entre indicadores externos voltados 

aos clientes e acionistas, medidas internas dos processos críticos de negócios, 

inovação, aprendizado e crescimento. Equilíbrio também norteia as medidas de 

resultado, que tratam dos esforços passados e norteiam o desempenho futuro. 

Medidas objetivas e subjetivas se equilibram no Scorecard. Elaborar o Balance 

Scorecard é mais do que sintetizar a visão estratégica e objetivos de uma 

organização em indicadores de desempenho. Diz respeito à comunicação com 

todos os envolvidos, alinhar a estratégia, para que o desenvolvimento das metas e 

feedback obtenha sucesso (RODRIGUES, 2016). 

 3.5 PUBLIC VALUE SCORECARD - PVSC  

A tradução de Public Value em português significa: valor público. O conceito 

de Public Value Scorecard tem sua essência pautada em trazer valor público para 

a organização. O valor público representa os impactos na sociedade, que incluem, 

mas não se limitam a ganhos financeiros e resultados econômicos.  Ou seja, não é 

apenas sobre dinheiro, mas a mudança na percepção da vida em comunidade, em 

sociedade (MEYNHARDT; GOMEZ; SCHWEZER, 2014).   

Em estudo realizado nas Filipinas observou-se que muitas realizações do 

governo não eram percebidas pela população. Isso ocorre devido à pouca 

visibilidade quanto ao valor público que as instituições públicas possuem. A 

percepção do público depende da qualidade da governança nessas instituições, 

sendo que uma das causas apontadas para este resultado é a corrupção no país. 

De acordo com o Índice Internacional de Transparência, um barômetro global da 

corrupção, as Filipinas se classificaram em 101º de 175 países em termos de 

prestação de contas e transparência em 2016. Fatores como estes, impedem a 

nação de avançar e se desenvolver (RABACAL; JUVAHIB, 2019).  

Portanto, o valor público está vinculado a trazer alívio para problemas, 

produzir uma obra, mudar condições, ou seja, está vinculado à missão de uma 

organização para com a sociedade. Onde os clientes do serviço possam ficar 

satisfeitos com eles, mudar suas vidas, alcançando o bem-estar social, mesmo que 

não paguem por eles (MOORE, 2003). 

Há séculos, datando de Aristóteles já havia uma preocupação acerca do 

assunto administração pública. O conceito de valor público foi exposto por Mark H. 
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Moore que publicou em 1995 o livro: “Criando valor público: gestão e estratégia no 

governo”. Sob o argumento de que Valor público é o que público valoriza, verifica 

sobre este conceito que não há distinção entre público e privado. De nada adianta 

o valor gasto na criação de algo se os clientes não o desejarem, é inútil (TALBOT, 

2011).  

Talbot (2011) ainda aponta que o valor público celebra a contribuição que o 

setor público pode fazer para a sociedade, ele não pode ser visto apenas como um 

mal necessário. Mas ao mesmo tempo, reconhece a necessidade de eficiência e 

qualidade. O valor público consiste em equilibrar:  

• Interesse próprio: fornecimento de boa qualidade e serviços eficientes a um 

preço ótimo tanto para o contribuinte / cidadão e cliente; 

• Interesse público: enfatiza o fornecimento de impostos e legitimidade para 

atividades que alcançam resultados e melhoram o bem-estar de todos os cidadãos, 

implicando conteúdo redistributivo;  

• Interesse processual: enfatiza a necessidade de equidade, justiça e o 

devido processo na maneira de como as pessoas participam na definição das 

decisões públicas e serviços individuais  

Wauters (2017) salienta que o equilíbrio entre todos os interesses é 

importante, pois caso estejam em conflito, (como por exemplo procedimentos que 

causam angústia a vítimas e/ou acusados, as minorias podem deixar de atender a 

um interesse próprio e com isso o processual também), o resultado pode mudar 

com o tempo, serviços e cultura. 

Conforme demonstra Moore (2003), o Balanced Scorecard deu um salto 

importante para as organizações sem fins lucrativos também, pois os seus 

conselheiros e gerentes ansiavam por um sistema de gerenciamento que 

demonstrasse a equivalência do resultado financeiro para essas organizações sem 

fins lucrativos. Todos os sistemas atuais dispunham apenas de metodologias que 

avaliassem o desempenho financeiro das organizações.  

O primeiro ponto observado é que sendo uma organização sem fins 

lucrativos, carecia de uma forma de demonstrar e verificar se estava 

desempenhando seu papel social, alcançando seus objetivos e valor em seus 

resultados. Não se está afirmando que uma organização sem fins lucrativos não 
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deva dar atenção aos aspectos e resultados financeiros, até mesmo para garantir 

sua continuidade é necessário que sejam adotados controles e atenção devida 

nessa área (MOORE, 2003). Contudo era necessária uma forma de monetizar o 

valor dos resultados sociais que eram produzidos por eles. Quando autorizados a 

utilizar medidas não financeiras para auferir o desempenho organizacional, essas 

organizações passaram a concentrar seus esforços em sua missão principal 

(MEYNHARDT; GOMEZ; SCHWEIZER, 2014).  

O segundo ponto identificado pelos gestores é que a ideia de monitorar não 

apenas os resultados finais, mas também os resultados intermediários, necessários 

para alcançar o resultado final, é muito importante. Pois se somente forem medidos 

os resultados finais, pode ser necessário muito tempo para que eles apareçam. 

Levando em conta que alguns gerentes não permaneceriam tempo suficiente no 

cargo para o resultado final aparecer, isso poderia desencorajá-los a se 

responsabilizar pelos processos. Então Kaplan e Norton (1997) demonstraram que 

era preciso monitorar os processos intermediários (financeiros e não-financeiros) 

bem como os processos finais (financeiros e não-financeiros). Isso trouxe mais 

segurança e proposta de valor aos gerentes, que então, poderiam estabelecer uma 

ligação entre suas atividades e os resultados futuros que tentavam alcançar 

(MOORE, 2003). 

O terceiro ponto apontado por Moore (2003), traz a ideia de que “os sistemas 

de medição devem estar intimamente ligados à execução de uma estratégia 

particular de futuro para a criação de valor final” que foi bem recebida pelas 

entidades sem fins lucrativos quando a ideia de uma proposta de valor, estabelece 

a ligação entre os resultados intermediários e os resultados finais que estão 

tentando alcançar. Com base nessa estratégia, poderiam mudar o caminho traçado, 

quando este parecer não levar aos objetivos da organização. 

O quarto ponto trazido por Moore (2003) foi a recomendação pelo Balanced 

Scorecard da utilização de múltiplas medidas que poderiam ser usadas para 

demonstrar os resultados intermediários. Isso possibilitou que organizações sem 

fins lucrativos pudessem se tranquilizar e focar no que realmente interessa a elas, 

produzindo os resultados sociais almejados, pois não precisavam mais demonstrar 

resultados financeiros, com as estatísticas que não foram pensadas para elas. 

Sobretudo, este valor público não é criado ou entregue, é percebido. As 

organizações fazem isso o tempo todo. “Nenhum valor pode ser simplesmente 
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“criado” sempre precisa de uma audiência para apreciá-lo”. As organizações 

precisam perceber as expectativas da sociedade, para isso necessitam de 

ferramentas de gestão que permitam valorizar e monitorar o valor público. Nesse 

contexto o PVSC é visto como uma melhoria do Balanced Scorecard, pois visa 

abranger os valores sociais e intangíveis que a organização entrega à comunidade. 

Esse sistema é utilizado em várias organizações de alta performance pelo mundo, 

como exemplo a Universidade de St. Gallen na Suíça e o Clube de Futebol Bayern 

de Munique. Em comum, essas organizações desejam aumentar seu valor para a 

sociedade e promovê-las (MEYNHARDT; GOMEZ; SCHWEZER, 2014). 

Contudo, também são apresentados por Moore (2003) pontos que diferem 

da teoria de Kaplan e Norton a respeito, dentre eles o objetivo da vantagem 

competitiva existente no modelo para entidades com fins lucrativos, mesmo 

considerando que exista certa competitividade entre elas para conseguir maior parte 

de fundos e repasses do governo, o esperado é elas trabalhem em conjunto para o 

bem da sociedade (PORTULHAK; ESPEJO; PACHECO, 2018). 

Conforme Lima, Lima e Soares (2012) adequar o BSC para ser utilizado nas 

IES é um desafio, pois em sua síntese este método foi elaborado com base no 

planejamento estratégico. Há certa incredulidade na eficiente utilização de 

planejamento estratégico em instituições sem fins lucrativos, especialmente nas 

instituições de ensino. 

O desenvolvimento de um método voltado para essas organizações sem fins 

lucrativos é denominado por Moore (2003) como "Estratégia de Valor Público". Essa 

concepção que utiliza de todo conhecimento extraído do Balanced Scorecard, é 

baseada em um “triângulo estratégico”, apresentado na Figura 9. 

Figura 9 - Triângulo estratégico PVSC 

 

Fonte: Adaptado de Moore (2003). 
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Esse triângulo contempla os seguintes pontos: o primeiro ponto se 

caracteriza por demonstrar a Missão da organização, apontado por Moore (2003) 

como o valor que a organização procura produzir. Também apontado por Portulhak, 

Espejo e Pacheco (2018) como Missão social, que inclui a missão e visão 

organizacional, objetivos estratégicos e resultados.  

O segundo ponto são os denominados “clientes upstream” ou terceiros 

pagadores. Em organizações com fins lucrativos os clientes são facilmente 

identificados, pois financiam as atividades da empresa por meio do consumo de um 

bem ou serviço. Os clientes upstream são pessoas que colaboram e apoiam de 

forma externa à organização, seja de forma a direcionar recursos ou a implementar 

políticas que trarão esses recursos, em troca de resultados sociais, cujo objetivo 

esteja dentro da missão dessa organização produzir por Portulhak, Espejo e 

Pacheco (2018) denomina esse ponto como: Legitimidade e apoio “envolve 

relações e diversificação de financiadores, papéis e relações com voluntários, 

visibilidade e legitimidade com o público em geral, relações com órgãos 

reguladores, reputação com a imprensa, credibilidade com atores da sociedade 

civil”. Esse apoio é essencial para que a organização tenha continuidade. Bem como 

o complexo de apoiadores relevantes, é importante para a organização sem fins 

lucrativos, analisar a qualidade de seus relacionamentos individuais e também o 

conjunto geral (MOORE, 2003).  

O terceiro ponto é capacidade operacional é vista como a capacidade de 

fazer escolhas sobre como gastar seus recursos, investimento a realizar, 

integridade financeira, capacidade de aprendizado e inovação.  

Meynhardt, Gomez e Schwezer (2014) apontam que os indicadores do PVSC 

são verificados em cinco dimensões conforme ilustra a Figura 10. 
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Figura 10 - Public Value Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Meynhardt, Gomez e Schwezer (2014). 

Portanto, gerenciar o valor público é impedir que ele seja destruído. É sobre 

identificá-lo e, explorar novas maneiras de criá-lo. A Figura 11 destaca os estágios 

da criação de valor. 

Figura 11 - Estágios da criação de valor 

 

 

Fonte: adaptado de Meynhardt, Gomez e Schwezer (2014). 
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Meynhardt, Gomez e Schwezer (2014) defendem a ideia de que os negócios 

precisam ir muito além de verificar se algo é lucrativo ou rentável. Devem se 

preocupar sobre a sua contribuição para a sociedade. Essas respostas estão muitas 

vezes em áreas silenciosas hoje, mas há a necessidade de não permanecer passivo 

diante disso, para cumprir a tarefa descrita por Peter Drucker sobre a função social 

das organizações. 

Os principais estimuladores para aumentar o valor público são gerenciar a 

cultura das organizações públicas, garantindo que seus valores estejam alinhados 

ao valor público, gerenciando o comprometimento à opinião do usuário, 

gerenciamento de mudanças comportamentais e, finalmente gerenciamento de 

tratamento justo e devido processo legal (WAUTERS, 2017). 

3.6 INDICADORES DE DESEMPENHO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Barbosa, Freire e Crisóstomo (2007) trazem em seu trabalho um breve 

histórico a respeito dos indicadores de desempenho aplicado às IES. A iniciativa do 

governo federal na proposição de um sistema de avaliação do desempenho das 

Instituições de Educação Superior - IES teve origem a partir da Decisão Plenária 

408/2002 do Tribunal de Contas da União que possuía como meta orientar as IES 

nessa implantação inicial de um conjunto de indicadores.   

O manual de orientação emitido pelo TCU demonstra a origem dos 

indicadores proposto pelo órgão, derivados de auditoria operacional. Inicialmente 

realizada na Universidade Federal de Goiás em 1997, registrada pela Plenária 

731/97 incluiu a análise das IFES juntamente com seus órgãos financiadores a 

respeito da produção científica, custos e dispêndios totais anuais, gastos com 

pessoal e encargos.  

A plenária 543/99, oriunda da auditoria na Fundação Faculdade Federal de 

Ciências Médicas de Porto Alegre/RS, estuda a viabilidade de incluir no Plano de 

Auditoria do TCU de auditoria para avaliação do sistema de ensino superior no 

Brasil, para obter um diagnóstico nacional. No segundo semestre de 1999 é 

realizada a auditoria piloto na Fundação Universidade de Brasília (FUB) para 

levantamento dos indicadores de desempenho para que possam ser utilizados para 

futuras comparações entre as IFES. Em 2000 utilizaram o relatório da auditoria na 

Fundação Universidade de Brasília - FUB como modelo para auditorias a serem 
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realizadas nos estados Amazonas, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul (BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2007). 

Após a realização da auditoria nas seguintes instituições: Fundação 

Universidade do Amazonas (FUA), Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), no ano de 

2001 foram consolidadas as informações e avaliados os indicadores de 

desempenho. Então em abril de 2002 a decisão plenária 408 determina a inclusão 

pelas IFES dos indicadores de gestão especificados no relatório (BARBOSA; 

FREIRE; CRISÓTOMO, 2007, p.10). 

A avaliação de desempenho em instituições de ensino superior pode ser um 

marco divisório em sua trajetória. Sistemas de mensuração de desempenho se 

mostram importantes aliados para medir sua eficiência e eficácia.  Por meio dessas 

medidas, a instituição obtém mais visibilidade, o que pode significar também mais 

recursos, financiamento de projetos. Especialmente tratando de instituições 

públicas de educação, estas não dispõem de outra forma de financiamento que não 

seja repasses governamentais, e apoio de instituições privadas por meio de 

financiamento de projetos, ou seja, seus recursos também são obtidos por 

intermédio de doações. Ao mostrar o resultado de sua efetividade essa instituição 

pode obter mais financiamento, captando mais recursos e assim, ampliar sua 

atuação (KLANN et. al., 2012; VALMORBIDA; CARDOSO; ENSSLIN, 2018). 

Conforme aponta Druker (1994) fatores como desempenho e resultados não 

possuem a importância devida para essas instituições, sendo que esses fatores são 

mais importantes e difíceis de serem medidos por elas, do que para uma empresa. 

Nas organizações sem fins lucrativos, é comum a falta de preocupação com a 

demonstração de seu desempenho. A gestão por resultados é facilmente 

visualizada em empresas, mas de difícil introdução nas IES. 

Na revisão de literatura realizada por García-Aracil e Palomares-Montero 

(2012) a respeito de indicadores de desempenho, apontam que não há um 

consenso entre as organizações UNESCO, a OECD e a Comissão da Comunidade 

Europeia sobre o estabelecimento de indicadores que possam ser utilizados nessas 

organizações para mensurar seu desempenho. 

 Há diversas pesquisas realizadas em outros países que tratam da 

preocupação com a avaliação de desempenho das instituições de ensino superior.  
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Klann et al. (2012) citam diversos estudos em países como Malásia, Venezuela, 

Canadá, que construíram e validaram sistemas de desempenho de IES, formados 

por indicadores financeiros e não financeiros, mostrando a preocupação com esse 

tipo de instituição. Enquanto alguns estudos utilizam sistemas mais amplos de 

mensuração e desempenho, contemplando o desempenho econômico e a saúde 

financeira da instituição. Há também outras pesquisas que se preocupam somente 

com o desempenho acadêmico e a qualidade da pesquisa produzida pela IES. 

Ressalta ainda que faltam pesquisas nessa temática, que apontem um conjunto de 

indicadores de desempenho, um modelo a ser aplicado às IES brasileiras.   

Conforme Barbosa, Freire e Crisótomo (2007), o conjunto de indicadores 

apontados pelo TCU não está completo e perfeito, sendo necessário um 

aprimoramento e melhoramento conforme as particularidades e especificidades de 

cada instituição. Os indicadores do TCU são 9 e estão apresentados no Quadro 7. 

As orientações detalhadas das fórmulas estão no ANEXO 1. 

Quadro 7- Fórmulas para cálculo dos indicadores de desempenho das IFES 

I. Custo Corrente/Aluno equivalente 
  Custo corrente              
AGE+APGTI+ARTI 

II. Aluno tempo integral/Professor 
AGTI+ APGTI+ ARTI 
Nº do Professores 

III. Aluno tempo integral/funcionário 
AGTI+ APGTI+ ARTI 
Nº do Funcionários 

IV. Funcionário/professor 
Nº de funcionários 
Nº de Professores 

V. Grau de participação estudantil (GPE) 
AGTI 
AG 

VI. Grau de envolvimento com pós 

graduação (GEPG) 

  APG    
AG+APG 

VII. Conceito CAPES/MEC para a Pós 

graduação (5) 

∑ Conceito de todos os cursos de pós-graduação 
Número de cursos de Pós-graduação 

VIII. Índice de qualificação do corpo docente 

(IQCD) 6 
(5D+3M+2E+G) 

(D+M+E+G) 

IX. Taxa de sucesso na graduação (TSG) 
Nº de diplomados (NDI) 

Nº total de alunos ingressantes 

Fonte: Decisão TCU nº 408/2002-Plenário. 
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Mourato e Patrício (2019) trazem em seu estudo um comparativo de sistemas 

de avaliação e controle de desempenho utilizados em Portugal e Holanda. Nele se 

verificou a utilização do BSC por instituição pública de educação universitária, o 

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). Os indicadores são elaborados em 

conformidade com o plano estratégico de desenvolvimento definidos pela reitoria e 

monitorados internamente. Os dados são coletados por várias plataformas que 

englobam: informações acadêmicas, sobre o corpo acadêmico, produção e 

pesquisa docentes, contabilidade e finanças e informação operacional. O sistema 

Business Inteligence (BI) integra as informações utilizando técnicas do Balanced 

Scorecard (BSC) e de indicador-chave de Desempenho (KPIs). O sistema não é 

considerado excessivamente burocrático, segundo os principais agentes 

entrevistados, e o envolvimento da comunidade interna no plano estratégico é 

considerado muito importante para garantir o processo. 

No mesmo estudo, no Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) identificou-se 

que o sistema de controle foi desenvolvido com base no padrão ISO 9001 e no 

Balanced Scorecard. O monitoramento da satisfação das partes interessadas é 

realizado por meio do método de controle de qualidade PDCA - Plan, Do, Check, 

Action (Planejar, Fazer, Verificar e Agir). Contudo, entrevistas com agentes-chave 

apontam que o sistema é considerado excessivamente burocrático, ainda que traga 

benefícios para a instituição (MOURATO; PATRÍCIO, 2019) 

A conclusão dos estudos de Mourato e Patrício (2019) apontam a 

necessidade e importância cada vez maior da avaliação de desempenho e 

disseminação dos resultados pelas IES. Com o passar do tempo, o sistema fica 

mais complexo e mais abrangente de recursos e com isso a tendência é de 

especialização dos operadores. Por fim, as estratégias de controle do ensino 

superior público baseadas no Balanced Scorecard, isomórficas nas instituições 

pesquisadas, aprimoram a concorrência, descentralizam funções e solidificam o 

desempenho da gestão. 

Esta pesquisa não possui o objetivo de esgotar o assunto referente a 

indicadores de desempenho em instituições de educação, mas apresentar alguns 

modelos pertencentes à literatura e expor suas principais características. O próximo 

capítulo destina-se a elucidar o diagnóstico do problema que objetivou esta 

pesquisa. 
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4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA  

A administração estratégica surgiu da necessidade de fazer um elo com 

áreas distintas da organização, tais como economia, marketing, recursos humanos, 

a fim de torná-la mais competitiva, mais eficiente, de forma que se destacasse das 

demais, para alcançar seus objetivos e metas. 

Como forma de nortear essa busca pelos objetivos e missão da organização, 

é necessária a criação de mecanismos de controle e medição dos resultados 

obtidos, para que com isso, possa verificar quais pontos necessitam de melhorias e 

assim traçar estratégias de desenvolvimento organizacional. 

A instituição de educação, objeto deste estudo, possui suas diretrizes 

estratégicas direcionadas pela Reitoria, que traça quadrienalmente o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. Elaborado pela Pró reitoria de 

Desenvolvimento Institucional – PRODIN, por intermédio de uma comissão central 

da reitoria e 19 (dezenove) comissões locais, uma em cada campus do IFMT, criada 

para esta finalidade. Na conclusão dos trabalhos é elaborado o PDI que vigerá nos 

próximos 4 anos (PDI, 2018).  

Dentro do PDI é exibida a matriz SWOT, ferramenta utilizada no 

planejamento estratégico desenvolvida por Albert Humphrey na universidade de 

Stanford nas décadas de 60 e 70, que mostra as forças e fraquezas para análise 

interna e oportunidades e ameaças para avaliação externa da organização, também 

chamada no Brasil de matriz FOFA.  Como conclusão dos trabalhos, é elaborado o 

Mapa Estratégico da instituição com a criação dos indicadores de desempenho 

dentro das perspectivas adotadas. 

Para que seja possível verificar se uma instituição está desenvolvendo suas 

atividades com qualidade, com excelência, eficiência, é preciso mensurar. Contudo 

os campi do IFMT estão distribuídos por todo o estado de Mato Grosso e cada um 

possui uma realidade diferente. Até mesmo os campi que geograficamente se 

situam próximos, podem ter eixos diferentes, oferecendo cursos variados. Essa 

variedade faz com que seja necessário construir indicadores personalizados para 

que se consiga medir com efetividade, atendendo as particularidades de cada 

campi. 

Pensando nisso, a Direção do campus Várzea Grande, objeto dessa 

pesquisa, construiu em 2018 indicadores de desempenho personalizados para o 
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referido campus. E, como o objetivo geral da presente pesquisa é validar os 

referidos indicadores de desempenho, as próximas subseções se concentrarão em 

descrever os aspectos metodológicos que foram utilizados para tal. 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

Por que se faz uma pesquisa? Gil (1996, p.19) afirma que há duas razões 

que motivam a realização de uma pesquisa. Ela pode ser de ordem intelectual ou 

razões de ordem prática.  As razões de ordem prática são as que identificam esta 

pesquisa, pois originam-se da vontade de conhecer, com objetivo de fazer algo de 

maneira mais eficiente ou eficaz. 

Lakatos e Marconi (2011) definem que não há ciência sem o emprego de 

métodos científicos. Portanto todas as ciências utilizam de métodos científicos, 

contudo a recíproca não é verdadeira, nem toda utilização de método científico 

procede de ciência. Os métodos científicos são muito importantes para dar 

veracidade e imparcialidade às pesquisas. Seu conceito é definido por diversos 

autores de forma complementar, o Quadro 8 demonstra algumas definições. 

Quadro 8 - Definições de método 

CONCEITO AUTORES 

“Método é o caminho pelo qual se chega a determinado resultado, ainda 
que esse caminho não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e 
deliberado” 

Hegenberg, 1976: II-
115 

“Método é uma forma de selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas 
para ação científica...assim enquanto as técnicas utilizadas por um 
cientista são fruto de suas decisões, o modo pelo qual tais decisões são 
tomadas depende de suas regras de decisão. Métodos são regras de 
escolha, técnicas são as próprias escolhas”  

Hegenberg, 1976: II-

116 apud Lakatos e 
Marconi (2011) 

“Método é a forma de proceder ao longo de um caminho. Na ciência os 
métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o 
pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de 
proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo” 

Trujillo, 1974:24 

“Método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos 
necessários para atingir um fim dado (...) é o caminho a seguir para 
chegar à verdade nas ciências”. 

Jolivet, 1979:71 

“Método é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou práticos-
racionais que orienta o pensamento para serem alcançados 
conhecimentos válidos”  

Nérici, 1978:15 

“Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido 
para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual” 

Bunge, 1980:19 

Fonte: Adaptado de Lakatos e Marconi (2011). 
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Quanto à natureza esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, pois 

têm o objetivo de gerar conhecimentos utilizados em aplicação prática para a 

solução de problemas existentes (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Quanto ao 

objetivo fim, se caracteriza por exploratória, pois visa aprimorar ideias existentes e 

construir hipóteses. A respeito do seu delineamento, que se refere a análise, 

interpretação e coleta de dados pode ser considerada pesquisa documental ao que 

tange a origem dos dados, que são as informações internas da Instituição, também 

bibliográfica pois trará referência às pesquisas científicas realizadas anteriormente.  

Acerca do objeto de estudo, se caracteriza por estudo de caso único, pois 

visa um estudo profundo de um objeto para que se obtenha um detalhado 

conhecimento (GIL, 2002). Qualitativa pois os dados coletados são descritivos 

denotam acontecimentos, situações e sua descrição é importante para a pesquisa 

(OLIVEIRA, 2010). 

 4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

Neste capítulo serão abordadas as etapas seguidas nesta pesquisa para 

alcançar o objetivo proposto inicialmente, respondendo ao problema de pesquisa. 

Serão divididas em quatro etapas para facilitar a condução dos trabalhos: 

diagnóstico e análise dos indicadores existentes, validação dos indicadores e 

elaboração da proposta de solução. A Figura 12 demonstra as etapas da pesquisa. 
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Figura 12 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A seguir apresenta-se o detalhamento de cada etapa da pesquisa 

apresentada na Figura 12, bem como as ferramentas utilizadas para o 

desenvolvimento de cada etapa. 

4.2.1 Diagnóstico 

A etapa de diagnóstico está organizada em quatro partes, a saber:  

i. Pesquisa documental; 

ii. Entrevista em profundidade 

iii. Pesquisa bibliográfica; 

iv. Análises de conteúdo; detalhadas a seguir. 

Durante a pesquisa documental, foram levantados os documentos da 

instituição sobre o assunto. Foram identificados: planilhas com o mapa estratégico, 

documentos internos com a missão, visão, valores, PDI da instituição e uma prévia 

dos indicadores de desempenho. Documentos oficiais tais como as normas técnicas 
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que tratam sobre a obrigatoriedade da elaboração de indicadores de desempenho 

como por exemplo o manual do TCU. 

Ainda na etapa de diagnóstico também foi realizada entrevista 

semiestruturada com a Direção do campus Várzea Grande, em que em que se 

levantou informações sobre o processo de construção dos indicadores e de que 

forma foi realizado. A Direção explicou que após participar de uma capacitação 

específica sobre indicadores de desempenho, que foi realizada pela instituição com 

foco nos diretores dos diversos campi, visualizou a necessidade de realizar a 

construção dos indicadores do campus, que até o momento não dispunha desse 

mecanismo. Também salientou a necessidade, devido à exigência da legislação 

vigente. 

Além disso, durante a entrevista a Direção do campus Várzea Grande 

apontou que o processo de elaboração dos indicadores foi um processo individual, 

que contou com poucas ou quase nulas colaborações de outros servidores, levando 

em consideração o conteúdo aprendido na capacitação ora citada, e sua vasta 

experiência profissional na área acadêmica e de gestão. A realização dessa 

entrevista foi essencial para entender a forma como ocorreu a elaboração dos 

indicadores. O roteiro da entrevista está contido no Apêndice A.  

Em seguida, foram disponibilizados pela Direção todos os documentos 

internos que constam da elaboração dos indicadores, que explicou alguns pontos 

dos documentos cedidos e se mostrou interessada na pesquisa e ainda, se 

disponibilizou para auxiliar a sanar quaisquer dúvidas que surgirem no decorrer dos 

trabalhos. Foi revelado na entrevista que a instituição está caminhando em direção 

à gestão de riscos. Por meio da elaboração dos indicadores de desempenho almeja-

se iniciar o processo de implementação da gestão de riscos. 

Posteriormente, a fim de aprofundar o conhecimento necessário à realização 

da pesquisa, foi realizada a pesquisa bibliográfica nas plataformas dos sites 

governamentais como Tribunal de Contas da União, Ministério da Educação, INEP 

e IFMT para verificar as legislações e orientações, normas técnicas que direcionam 

as instituições de educação. Por intermédio da pesquisa verificou-se que o INEP é 

o órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) cuja missão é subsidiar a 

formulação de políticas educacionais dos diferentes níveis de governo. Também 

foram conhecidos seus sistemas de avaliação das instituições, bem como a Lei de 

Diretrizes Básica da Educação nº 9.394/96 e a Decisão Plenária 408/2002 do 
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Tribunal de Contas da União que é a norma que orienta acerca da elaboração de 

indicadores de desempenho em instituições de ensino superior.  

Na sequência, foram verificadas informações especialmente quanto ao uso 

de indicadores de desempenho nessas instituições. Para dar embasamento teórico 

científico, também foram consultados trabalhos acadêmicos que tratassem sobre o 

assunto de indicadores de desempenho em instituições públicas e em instituições 

de educação. As bases consultadas para levantamento de dados referentes a 

artigos, dissertações e teses relevantes para a pesquisas foram Scielo, Spell, Web 

of Science, Periódico CAPES, Google Acadêmico, Scopus, Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Banco 

de Teses de Universidades bem como eventos na área de administração, além de 

livros. Tal levantamento foi realizado a fim de se compreender melhor de que forma 

eles foram construídos, a aplicação e utilização dos indicadores em IES. 

Desta forma, finalizando a fase de diagnóstico foi realizada a análise de 

conteúdo, que se constitui da seleção dos materiais pesquisados durante a 

pesquisa bibliográfica com o intuito de selecionar os materiais que pudessem 

contribuir com a pesquisa. Foram pesquisadas palavras como: “indicadores de 

desempenho”, “Balanced Scorecard”, “Instituição de educação”, Public Value, Valor 

público, nas bases de dados informadas anteriormente como em plataformas 

abertas de pesquisa. 

Bardin (1977) define análise de conteúdo por: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42). 

 Sendo assim, utilizou-se da análise de conteúdo a fim de compreender os 

materiais, de forma que pudessem contribuir com a pesquisa.  A análise documental 

definida por Bardin (1977) compõe-se de um conjunto de ações com vistas a 

representar o conteúdo de um documento, diferente da forma original, de modo a 

facilitar sua posterior consulta e referência. As fases da análise de conteúdo 

compreendem as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados - a inferência e interpretação.  



75 

 

Dando sequência foi realizada a pré-análise, fazendo a leitura do título e 

resumo do trabalho, para verificar se de fato constituíam assunto indispensável para 

a pesquisa. Caso o material constituísse conteúdo relevante, seguia para a próxima 

etapa, senão, o material era descartado. Seguiu-se para a etapa de exploração do 

material selecionado os materiais de pesquisa. Também durante esta etapa se 

realizou a análise mais detalhada dos materiais disponibilizados pela Direção do 

campus Várzea Grande, a respeito da criação dos indicadores, o mapa estratégico 

da instituição, para melhor compreendê-los. Em seguida, realizando a interpretação 

dos materiais e sua contextualização com a pesquisa.   

4.2.2 Validação dos indicadores 

Para a realização desta pesquisa foi utilizado o estudo de caso, a partir do 

qual foi efetuada a validação dos indicadores elaborados internamente. Neste 

processo de validação foram utilizados: 

1. Pesquisa documental - no PDI da instituição, o mapa estratégico e 

indicadores de desempenho desenvolvidos, a fim de entender melhor 

os dados e verificar as normas técnicas que podem ser utilizadas 

como parâmetro para a construção e possível validação dos 

indicadores de desempenho da instituição. 

2. Pesquisa bibliográfica – buscou-se artigos, dissertações, teses, dentre 

as plataformas descritas na fase de diagnóstico, que trouxessem o 

assunto de validação de indicadores, o objetivo era encontrar 

sistemas ou métodos que abrangessem a validação dos indicadores 

de uma instituição de ensino, ou que pudesse fornecer os 

pressupostos para que os indicadores sejam validados. 

3. Extração dos dados oriundos dos documentos internos, que são 

necessários para o entendimento dos indicadores, as planilhas com 

os dados dos indicadores, de como são calculados, quais fatores 

levam em consideração, por que foram criados. Análise do processo 

de criação dos indicadores da instituição; 
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4. Análise de cada sistema de indicador apontado na literatura e 

verificação das premissas adotadas para elaboração; 

5. Conciliação individualmente com os indicadores da instituição, a fim 

de identificar semelhanças; 

6.  Validação com especialistas por meio de questionário de 

autoaplicação; 

7. Aplicação da técnica Delphi para alguns especialistas; 

8. Verificação de indicadores não validados pelos sistemas e se há 

lacunas de indicadores não existentes na instituição. 

Iniciando a etapa de validação, por meio dos documentos internos da 

instituição, foram analisados detalhadamente todos os documentos que contém a 

composição das fórmulas dos indicadores e o mapa estratégico da instituição. 

Foram identificados 27 indicadores construídos para a instituição. Utilizou-se 

também, nesta etapa da pesquisa bibliográfica, com objetivo de selecionar materiais 

complementares, para elucidar dúvidas a respeito dos sistemas de indicadores 

utilizados na pesquisa.  

Então, procedeu-se com a extração dos dados oriundos dos documentos 

internos da instituição. Organização das informações para melhor utilização na 

validação dos indicadores. Posteriormente foi realizada a análise de cada sistema 

de indicador apontado na literatura, suas particularidades, de que forma é 

organizado, como estabelecê-lo em uma organização. 

Não foi encontrada na literatura uma metodologia padrão para validação de 

indicadores de desempenho. Somente sistemas para sua criação, dentre elas o 

Balanced Scorecard desenvolvido por Kaplan e Norton (1997), e a partir do conceito 

deste, o PVSC - Public Value Scorecard desenvolvido por Moore (2003) para 

instituições sem fins lucrativos.  Em se tratando de um estudo de caso, com suas 

particularidades envolvidas, optou-se por desenvolver a validação de forma 

específica, observando à legislação a respeito da criação de indicadores de 

desempenho e buscando o sistema de elaboração que seja mais condizente com à 

instituição, que forneça os subsídios necessários para sua interpretação e possível 

validação. 
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Observou-se que desde sua elaboração, os indicadores foram divididos em 

grupos denominados perspectivas, conforme metodologia Balanced Scorecard. O 

total de indicadores elaborados foram 27 (vinte e sete), o que atende à orientação 

do manual do TCU, que propõe que sejam elaborados uma média de 30 

indicadores. Foram encontradas nos materiais disponibilizados pela Direção do 

campus Várzea Grande, referentes à elaboração dos indicadores, informações que 

sugerem que o Balanced Scorecard foi utilizado como base para a construção dos 

indicadores, realizadas as devidas adaptações para se adequar às necessidades 

da instituição. Por se tratar de um método amplamente aceito e consagrado na 

literatura, infere-se ser um sistema apto para realizar a validação, sendo apoiado 

pela aplicação dos preceitos do manual do TCU, orientações do INEP e PVSC. 

Inicialmente, cada sistema de avaliação foi analisado, observando suas 

características, fundamentos e peculiaridades. Com base nessas informações, 

possibilitou inferir quais deles poderiam trazer benefícios à instituição, auxiliando-a 

a alcançar seus objetivos.  

Posteriormente, procedeu-se a conciliação dos indicadores sugeridos pelo 

sistema, (caso houvesse) e os indicadores da instituição, para encontrar possíveis 

semelhanças. Então seguiu-se com a conciliação individual de cada indicador. 

Isolando-o e verificando em cada sistema de indicadores encontrado na literatura 

se este indicador da instituição se fazia presente.  

Quando se identificavam semelhanças entre o indicador analisado e o do 

sistema, então era realizada a análise de sua fórmula: os itens que a compõem. 

Verificando assim, se as métricas utilizadas estavam de acordo com o objetivo do 

indicador, e o que ele se dispõe a medir. Caso se confirmasse a comparação, o 

indicador era considerado pré-validado conforme aquele sistema. 

Em seguida, foi realizada a validação por meio dos especialistas, que é a 

consolidação desta etapa. Por meio da aplicação de questionário, os especialistas 

da instituição são convidados a refletir sobre a importância dos indicadores de sua 

área-fim no desenvolvimento da instituição. Inicialmente o questionário trazia 

consigo um breve conceito do BSC e a respeito das suas quatro perspectivas: 

Financeira, de Clientes, de Processos internos e Aprendizagem e crescimento. 

Então, em seguida o respondente avaliava se o indicador era considerado 

“Dispensável” ou “Indispensável” para a instituição, com base no seu conhecimento 

empírico sobre ela. 
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A realização desta validação implica a constituição de vários grupos de 

especialistas em determinadas áreas do conhecimento, que respondem à questões 

acerca da dispensabilidade ou não de um indicador de desempenho para a 

instituição. 

Visando concluir a etapa de validação com os especialistas utilizou-se a 

Metodologia Delphi para a convergência das respostas dos avaliadores. Essa 

técnica é composta pela aplicação de questionário a um grupo de especialistas em 

determinada área do conhecimento (OLIVEIRA; PAIVA; ALMEIDA, 2010). Um 

segundo questionário é aplicado aos especialistas cujas respostas discordaram das 

demais. Esse questionário contém as respostas da primeira rodada do questionário, 

para que os respondentes analisem as justificativas e respondam novamente à 

questão, podendo manter sua resposta ou mudá-la. Dessa forma, conclui-se a 

validação dos indicadores apresentados pela instituição. 

Ao final da conciliação, verifica-se se há indicadores não validados pelos 

sistemas apresentados e se há indicadores inexistentes na instituição que seriam 

necessários para complementação da pesquisa. 

4.2.3 Elaboração de proposta de solução 

A elaboração da proposta de solução para o problema de pesquisa é a fase 

seguinte. Serão utilizadas nessa fase as seguintes etapas, a saber: 

1. Análise e tratamento das informações resultantes da Validação dos 

indicadores; 

2. Elaboração do artefato com a proposta de indicadores válidos para a 

instituição; 

Levando em consideração todas as informações obtidas na validação, os 

indicadores foram analisados quanto à correspondência aos objetivos, ou seja, se 

todos os indicadores validados eram suficientes para atender a instituição, caso 

necessário seriam complementados. Então, foi elaborado o artefato tecnológico, a 

proposta de indicadores para a instituição. Composta pelas etapas básicas para 

elaboração de um sistema de indicadores, acrescida dos indicadores validados, 

bem como sugestões de modificação, e inclusão de outros indicadores que 

auxiliarão a instituição em seus objetivos. 
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O resultado obtido é a relação dos indicadores que foram validados, 

conforme os modelos apontados na pesquisa e pelos especialistas, além disso 

consideradas as informações constantes no manual de elaboração de indicadores 

emitido pelo Tribunal de Contas da União, que orienta e dá diretrizes para as 

Instituições de Educação na elaboração de seus indicadores. Portanto um modelo 

completo que trará maior amplitude para a instituição. 

Então, os indicadores que não foram validados pelos sistemas anteriormente 

expostos foram excluídos da proposta de solução. Além de apresentar também, a 

sugestão de inclusão de outros indicadores que se mostraram necessários para 

complementar o resultado da pesquisa, elucidando pontos não atingidos por outros 

indicadores, foram incluídos ao resultado. 

Assim, ao final da pesquisa obteve-se uma proposta de indicadores 

validados com base científica, o artefato tecnológico disponibilizado para a 

instituição, um produto exclusivo feito para a instituição pesquisada e conclusivo 

deste trabalho. 

Concluindo a apresentação das etapas da pesquisa, a Tabela 2 relaciona por 

meio de quais instrumentos os objetivos específicos da pesquisa são atendidos. 

Tabela 2 – Atendimento aos objetivos específicos da pesquisa 

Objetivo específico Atendido por 

a) Levantar os indicadores que foram 
elaborados pela instituição 

Realizado por meio da pesquisa documental em 
arquivos da instituição e sites oficiais, foram 
levantados os indicadores de desempenho da 
instituição.   

b) Compreender como foram elaborados, 
a metodologia utilizada 

Realizada entrevista semiestruturada com a 
Direção da instituição, para entender como 
foram elaborados os indicadores. 
Disponibilizados documentos adicionais pela 
Direção, e por meio da análise de conteúdo foi 
possível compreender a composição e sistema 
de criação dos indicadores da instituição.   

c) Realizar o levantamento bibliográfico 
dos indicadores existentes 

Por intermédio da pesquisa bibliográfica nas 
plataformas científicas: Scielo, Spell, Web of 
Science, Periódico CAPES, Google Acadêmico, 
Scopus, Academia.edu, Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes, Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações, Banco de 
Teses de Universidades bem como eventos na 
área de administração, além de livros.   Buscou-
se na literatura quais os sistemas existentes 
para validação dos indicadores. Também se 
buscou de quais formas, métodos e sistemas 
são criados indicadores de desempenho.  

 (continua) 
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                                                         (conclusão) 

Objetivo específico Atendido por 

 Utilizando a análise de conteúdo para 
compreender cada sistema encontrado e 
verificando se ele se enquadra nos objetivos da 
pesquisa. 

d) Analisar se os indicadores levantados 
na instituição são adequados para o 
que se propõem a medir 

Utilizando a pesquisa bibliográfica e análise de 
conteúdo, realizou-se a validação dos 
indicadores. Uma análise minuciosa de cada 
indicador foi feita, conciliando com os sistemas 
encontrados na bibliografia, verificando se cada 
indicador estava em conformidade com seu 
objetivo, essa etapa consistiu na validação 
teórica dos indicadores. 
 

e) Avaliar se todos os indicadores 
levantados são indispensáveis para o 
IFMT  

Para atender este objetivo, contou-se com a 
validação por meio dos especialistas. Esta 
validação consistiu em questionário de 
autoaplicação onde os participantes julgaram 
se o indicador era dispensável ou indispensável 
para a instituição. Utilizou-se da metodologia 
Delphi para tratar das divergências entre os 
especialistas. Dessa forma, finalizando a 
validação dos indicadores.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

A proposta de solução apresentada nessa pesquisa é derivada de pesquisa 

bibliográfica, análise de conteúdo, entrevista e aplicação questionários, os quais 

culminaram na identificação dos instrumentos existentes de análise de 

desempenho. Para proceder à escolha do método/instrumento indicado para a 

validação dos indicadores foram utilizadas pesquisa bibliográfica, análise de 

conteúdo e observação participante.  

O presente capítulo foi organizado em 4 seções, que abordarão os seguintes 

conteúdos: 5.1- O processo de construção dos indicadores; a seção 5.2 apresenta 

o processo de validação teórica dos indicadores; a seção 5.3 a validação pelos 

especialistas, e finalizando, a seção 5.4 apresenta o artefato tecnológico. 

5.1 A CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DA INSTITUIÇÃO 

Considerando que, o indicador é um número que expressa determinado 

resultado, considerado importante para a organização, sua construção é precedida 

de alinhamento por parte da gestão, acerca da coleta dos dados. Sua criação deve 

ser criteriosa, para não se exceder em indicadores que não são necessários e, 

deixar de criar indicadores importantes. 

Portanto é preciso conhecer os objetivos e a missão do IFMT - Campus 

Várzea Grande, a organização do presente estudo. São elas: 

MISSÃO: "Educar para a vida e para o trabalho" 

VISÃO: “Ser uma instituição de excelência na educação profissional e 

tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do trabalho e para o exercício da 

cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão.” 

VALORES: Ética, inovação, legalidade, transparência, sustentabilidade, 

profissionalismo, comprometimento, respeito ao cidadão  

Traduzindo os valores da instituição, a Figura 13 retrata o mapa estratégico 

da instituição elaborado previamente aos indicadores de desempenho. 
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Figura 13 - Mapa estratégico 

Fonte: Mapa estratégico IFMT 2019. 

Durante o processo de análise documental, observou-se que a instituição 

elaborou 27 indicadores, organizados conforme se apresenta no Quadro 9, a seguir. 

Quadro 9 - Indicadores construídos 

1 - PERSPECTIVA DE IMPACTO 

INDICADOR FÓRMULA 

1.1 TC - Taxa de Concluintes 
Alunos Concluintes 
Alunos ingressantes 

1.2 TC_UAB - Taxa de Concluintes 
Alunos Concluintes 
Alunos ingressantes 

1.3 IAPE - Índice de Apoio Pedagógico 

 
∑ CH_apoio_Pedag_Docentes (PDTI) 

n.total. Estudantes 

1.4 TPA - Taxa de Poder Aquisitivo 

 
N. Estudantes.renda.familiar ≤ 1,5 salario.minimo 

n. total.estudantes 

1.5 
TEAES -Taxa de Estudante Adultos 

no Ensino Superior 

 
n. estudantes > 29 anos _ES 

n. total_estudantes_ES 

1.6 
TEST_EM - Taxa de Egresso Ensino 

Médio no Setor Tecnológico 

N. Egressos.EM.ST 
N. Egressos. EM 

1.7 

TEST_ES - Taxa de Egresso do 

Ensino Superior no Setor 

Tecnológico 

N. Egressos.ES.ST 
N. Egressos. ES 

(continua) 
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(continuação) 

2 - PERSPECTIVA DE RESULTADOS 

2.1 

TEEST - Taxa de Egressos 

Empregados no Setor Produtivo 
N. Egressos.empregadosSP 

N.Egressos 

2.2 
TITE - Taxa de Investimento em 

Tecnologia para Ensino 

Valor.investido.tecnologia.para.ensino 
Orçamento executado 

2.3 TAP - Taxa de Aulas Práticas 
CH.aula.pratica 
CH totalCurso 

2.4 
TDQAT - Taxa de Docentes 

Qualificados na Área de Atuação 

 
n.docentes_qualificados_area_atuação 

n.total_de_docentes 

2.5 IACULT - Índice de Arte e Cultura 
∑ N. estudantes.em.eventosCulturais 

N. Estudantes 

2.6 IPDISC - Índice de Pesquisa Discente 
N.Estudantes.em.projetos_pesquisa 

n. estudantes 

2.7 
TCTS - Taxa de Ciência e Tecnologia 

para Servidores 
n. servidores.em.projetosCT 

n.total.servidores 

2.8 IPCT - Índice de Produção Científica 
N. Produção.cientifica 
n.servidores.titulados 

2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à 

Pesquisa e à Extensão 

CHprofessorTituladoemPesquisaeExtensão 
40h*n.servidoresTitulados 

3- PROCESSOS INTERNOS 

3.1 IESP - Índice de Estágio Setor 

Produtivo 

 
N.Estagiários_setorprodutivo 

N.alunos.aptos.estagio 

3.2 TEAEC - Taxa de Estudante em 

Ações de Esporte e Cultura 

N. Estudantes.em.ações.esporte.cultura 
n.total.de.alunos 

3.3 TBAEC - Taxa de Bolsas para Esporte 

e Cultura 

N.bolsas.esporte.cultura 
n.estudantes 

3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos 

de Pesquisa 

 
N.servidores.GP 
Total.servidores 

4- APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 

4.1 TPAP - Taxa de Previsão de 

Arrecadação Própria 

 

(
Previsão.fonte250

Realizado250
) 

 

4.2 TEOI - Taxa de Execução 

Orçamentária em Investimento 

  

(
Execução.orc.ND.44.90.00

LOA
) 

(continua) 
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(conclusão) 

4.3 TIPI - Taxa de Investimento em 

Projetos de Infraestrutura 

(
Invest.projetos.infraestrutura

Exe.orç.ND.44.90.00
) 

 

4.4 TIR - Taxa de Informatização de 

Rotinas 

 

(
Rotinas.assistida.softwares

Rotinas.informatizáveis
) 

4.5 TTI - Taxa de Investimento em 

Tecnologia da Informação 

  

(
Investimento.TI

Exe.Orc.ND.44.90.00
) 

4.6 TSAC - Taxa de Servidores 

Aperfeiçoado em Capacitação 

  

(
N.servidores.capacitados.por.ano

n.servidores
) 

4.7 IALM - Índice de Afastamento por 

Licença Médica 

 

(
N.afastamento.licença.medica.por.doenças

n.total.servidores
) 

Fonte: Mapa estratégico 2019 -IFMT Várzea Grande. 

O modelo adotado na construção dos indicadores de desempenho é baseado 

no BSC - Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997); modelo este composto 

por quatro perspectivas: Financeira, de Clientes, Processos internos e 

Aprendizagem e Crescimento. As perspectivas adotadas na construção dos 

indicadores da instituição são semelhantes: Impacto, Resultados, Processos 

internos e Aprendizagem e Crescimento. Com adaptação das duas primeiras 

perspectivas denominadas Financeira e de Clientes para Impactos e Resultados. 

Os indicadores foram construídos em 2018 e já passaram por algumas 

modificações, sendo essa a versão atualizada até fevereiro/2020. 

5.2 VALIDAÇÃO TEÓRICA 

Segundo García-Aracil e Palomares-Monteiro (2012), atualmente não existe 

consenso a respeito de um método de validação que seja amplamente aceito. O 

processo de validação de indicadores é complexo, requer análise detalhada da 

estrutura do sistema proposto. Palomares-Monteiro, García-Aracil e Castro-

Martínez (2008) demonstraram que diversos sistemas de indicadores foram 

utilizados em vários países, e dessa forma, diferem também as opiniões a respeito 

de qual sistema é mais apropriado para a validação. Além disso, todo sistema de 

validação precisa ser analisado sob diversos aspectos, pois as mudanças sociais, 

políticas e culturais afetarão diretamente os objetivos e missões da organização. 
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A escolha dos sistemas de validação dos indicadores ocorreu com base na 

pesquisa bibliográfica, uma vez que, cada sistema de indicadores oferece 

benefícios para a instituição. O sistema de indicadores propostos pelo TCU foi 

utilizado pois obedece a normativa vigente para a instituição. Em seguida o sistema 

SINAES, que é utilizado para a validação dos cursos das instituições. 

Posteriormente utilizou-se o PVSC que é um sistema adaptado às instituições 

públicas e o BSC, um sistema consolidado e amplamente aceito na literatura a 

respeito de indicadores de desempenho. 

Nas subseções seguintes, apresenta-se a validação conforme cada sistema 

de indicadores de forma mais detalhada. 

5.2.1 Validação pelos indicadores TCU 

O primeiro passo para validação é verificar se os indicadores de desempenho 

da instituição possuem semelhança com os indicadores do TCU. A comparativa se 

fará na seguinte ordem: primeiramente o indicador da Instituição pesquisada, em 

seguida o indicador encontrado semelhante no TCU. Os indicadores do IFMT que 

foram validados pelo sistema de indicadores do TCU estão apresentados no Quadro 

10. 

Quadro 10 - Indicadores do IFMT validados pelo sistema de indicadores do TCU 

 INDICADOR IFMT INDICADOR TCU 

I. 1.1 TC - Taxa De Concluintes IX. Taxa de sucesso na graduação 
(TSG) 

II. 1.2 TC_UAB IX. Taxa de sucesso na graduação 
(TSG) 

III. 2.4 TDQAT - Taxa de Docentes Qualificados Na 
Área De Atuação 

VIII. Índice de qualificação do corpo 
docente (IQCD). 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir da análise dos indicadores da instituição, e comparativo com 

indicadores do TCU, foram observados os seguintes aspectos: 

I. O indicador “1.1 TC - Taxa De Concluintes” possui as mesmas 

variáveis de cálculo da “IX. Taxa de sucesso na graduação (TSG)”, a 

saber: Nº de diplomados (NDI)/Nº de concluintes, desta forma medem 

o mesmo resultado. 

II. Considerando que o índice “1.2 – TC_UAB Taxa de concluintes” 

consolidada para cursos UAB, possuí a mesma finalidade do item “1.1 
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TC - Taxa De Concluintes”, o que difere é somente em se tratando de 

alunos da UAB, portanto dispensa análise. 

III. O índice “2.4 TDQAT - Taxa De Docentes Qualificados Na Área De 

Atuação” se assemelha com o “VIII. Índice de qualificação do corpo 

docente (IQCD)”. Sendo que o “TDQAT” é calculado a partir do nº de 

docentes qualificados na área de atuação dividido pelo nº total de 

docentes. Já o “IQCD” possui a seguinte fórmula: (5D+3M+2E+G)/ 

(D+M+E+G). Onde são ponderados os graus de qualificação para 

doutores (D), mestres (M), especialistas (E) e graduados (G), 

respectivamente, divididos pelos respectivos totais.  

Não foram encontradas outras semelhanças quanto aos demais indicadores 

dessa pesquisa e os indicadores propostos pelo TCU. Então segue o comparativo 

dos indicadores do SINAES. 

5.2.2 Validação pelos indicadores SINAES 

A validação dos indicadores pelo SINAES foi realizada comparado aos 

indicadores da instituição aos indicadores do sistema. Devido a este sistema de 

indicadores ser composto de atributos e não possuir fórmulas pré-definidas, utilizou-

se das informações relativas a seus critérios de análise para compará-los ao 

indicador da instituição.   O rol dos indicadores do SINAES e suas informações estão 

contidas no Anexo B. 

Dessa forma foi possível realizar a validação dos indicadores contidos no 

Quadro 11. 

Quadro 11 – Indicadores validados do IFMT validados no sistema SINAES 

 INDICADOR IFMT INDICADOR SINAES 

I. 1.3 IAPE - Índice de apoio pedagógico 1.12 Apoio ao discente 

II. 2.2 TITE - Taxa de investimento em 
tecnologia para ensino 

1.16 -Tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) no processo ensino 
aprendizagem 

III. 2.3 TAP - Taxa de aulas práticas 1.10- Atividades complementares 

IV. 2.8 IPCT - Índice de produção científica 2.15- Produção científica, cultural, artística 
ou tecnológica 

V 3.1 IESP - Índice de Estágio no Setor 
Produtivo 

1.7, 1.8 e 1.9- Estágio Curricular 
Supervisionado 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir da análise dos indicadores da instituição, e comparativo com 

indicadores do SINAES foram observados os seguintes aspectos: 

I. O índice “1.3 IAPE- Índice de apoio pedagógico” se assemelha com o 

índice “1.12 Apoio ao discente”. Para o cálculo do “IAPE” temos a 

somatória da Carga horária de disciplina e de apoio pedagógico 

divididos pelo número total de estudantes.  O índice “1.12 Apoio ao 

discente” prevê: “A previsão de apoio ao discente contempla ações de 

acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e 

instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio 

psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou 

intercâmbios nacionais e internacionais, e ações inovadoras” (grifo do 

autor). 

II. O índice “2.2 TITE - Taxa de investimento em tecnologia para ensino” 

trata da somatória do valor investido em tecnologia para o ensino, 

dividido pelo valor do orçamento executado. Tal índice é semelhante 

ao 1.16 -Tecnologias De Informação E Comunicação (TIC) No 

Processo Ensino Aprendizagem, que contempla: As tecnologias de 

informação e comunicação planejadas para o processo de 

ensino-aprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico 

do curso, 

viabilizam a acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade 

entre docentes, discentes e tutores (estes últimos, quando for o caso), 

asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora 

e lugar e propiciam 

experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso 

(grifo do autor). 

III. O índice “2.3 TAP - Taxa de aulas práticas” se refere a carga horária 

de aulas práticas dividido pela carga horária total do Curso. 

Semelhante a este índice, se verifica o “1.10- Atividades 

complementares”, que contempla: As atividades complementares 

estão previstas e consideram a carga horária, a diversidade de 
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atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à formação 

geral e específica do discente, constante no PPC, e o planejamento 

de mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e 

aproveitamento (grifo do autor).  

IV. O índice “2.8 IPCT - Índice de produção científica” trata do número de 

produção científica dividido pelo número total de servidores titulados 

com mestrado e doutorado. O índice que se assemelha a este é o 

“2.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica”, cuja nota 

máxima se dá quando pelo menos 50% dos docentes previstos 

possuem, no mínimo, 9 produções nos últimos 3 anos. A diferença 

entre ambos consiste em que o primeiro considera todos os 

servidores, técnicos e docentes, enquanto o segundo mede apenas a 

produção dos docentes. 

V. O índice “3.1 IESP - Índice de estágio no setor produtivo” diz respeito 

ao número de estagiários no setor produtivo dividido por números de 

alunos aptos a estagiar. Semelhante a este índice encontra-se o “1.7, 

1.8 e 1.9 Estágio Curricular Supervisionado” que verifica se há a oferta 

de estágio e se o mesmo contempla e possibilita a relação teoria e 

prática. 

Os índices que foram encontrados em semelhança aos indicadores do TCU 

e SINAES, encontram-se listados no Quadro 12. 

Quadro 12 – Indicadores validados pelo TCU e SINAES 

INDICADOR IFMT INDICADOR TCU INDICADOR SINAES 

1.1 TC - Taxa de concluintes IX. Taxa de sucesso na 
graduação (TSG) 

 

1.2 TC_UAB Taxa de concluintes 
UAB 

IX. Taxa de sucesso na 
graduação (TSG) 

 

1.3 IAPE - Índice de apoio 
pedagógico 

 1.12 Apoio ao discente 

2.2 TITE - Taxa de 
investimento em tecnologia para 
ensino 

 1.16 -Tecnologias de 
informação e comunicação 
(TIC) no processo ensino 
aprendizagem 

2.3 TAP - Taxa de aulas 
práticas 

 1.10- Atividades 
complementares 

2.4 TDQAT - Taxa de docentes 
qualificados na área de atuação 

VIII. Índice de qualificação 
do corpo docente (IQCD). 
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2.8 IPCT - Índice de produção 
científica 

 2.15- Produção científica, 
cultural, artística ou 
tecnológica 

3.1 IESP - Índice de estágio no 
setor produtivo 

 1.7, 1.8 e 1.9- Estágio 
curricular supervisionado 

Fonte: Elaboração própria. 

Os indicadores que foram validados diante da semelhança ou equivalência 

nos sistemas de indicadores SINAES e TCU totalizam 8. Portanto, pode-se concluir 

que são indicadores indispensáveis à instituição.  

5.2.3 Validação pelo PVSC 

O PVSC não é formado por um conjunto de indicadores prontos que se possa 

aplicar a uma organização sem fins lucrativos, trata-se de princípios norteadores 

para a construção dos indicadores. Desta forma, para uma avaliação/validação dos 

indicadores de desempenho da instituição, se faz necessário aplicar os princípios 

norteadores do modelo, verificando se são compatíveis com os indicadores 

elaborados. 

A estratégia montada por Moore (2003) que sintetiza o modelo do PVSC é 

constituída pelo triângulo estratégico, composto em sua base por Legitimidade e 

apoio ou clientes upstream, capacidade operacional e no topo missão social. 

Verificando o primeiro ponto do modelo de Moore (2003), são relacionados 

os indicadores da instituição que medem a satisfação e atendimento às 

necessidades, e convergem para a missão e visão da instituição. Contudo para 

melhor compreensão se faz necessário recordar o conjunto de princípios e valores, 

objetivos da instituição: 

i. Missão: Educar para a vida e para o trabalho. 

ii. Visão: Ser uma instituição de excelência na educação profissional e 

tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do trabalho e para o 

exercício da cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa 

e na extensão. 

iii. Valores: Ética, inovação, legalidade, transparência, sustentabilidade, 

humanidade, respeito à diversidade, inclusão, democracia 
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participativa profissionalismo, comprometimento e respeito ao 

cidadão. 

O Quadro 13 revela os indicadores da instituição, cujos resultados refletem 

os princípios abordados anteriormente. 

Quadro 13- Indicadores Missão Social 

MISSÃO SOCIAL 

1.1 TC -Taxa de concluintes 

1.2 TC_UAB - Taxa de concluintes 

1.4 TPA - Taxa de poder aquisitivo 

1.6 TEST_EM - Taxa de egresso ensino médio no setor tecnológico 

1.7 TEST_ES - Taxa de egresso do ensino superior no setor tecnológico 

2.1 TEEST - Taxa de egressos empregados no setor produtivo 

2.5 IACULT - Índice de arte e cultura 

2.6 IPDISC - Índice de pesquisa discente 

3.1 IESP - Índice de estágio setor produtivo 

3.2 TEAEC - Taxa De Estudante Em Ações De Esporte E Cultura 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir da análise dos indicadores da instituição, foram observados os 

seguintes aspectos: 

I. O indicador “1.1- TC- Taxa de concluintes” demonstra o percentual de 

concluintes em relação aos alunos ingressantes na instituição, nos 

cursos presenciais e o indicador “1.2 TC_UAB” traz o mesmo, porém 

em relação aos alunos da modalidade à distância. Sendo que a 

formação dos alunos faz parte dos objetivos da instituição, inclusive 

de sua missão. 
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II. A respeito do indicador “1.4 TPA - Taxa de poder aquisitivo”, se refere 

ao percentual de alunos na instituição cuja renda familiar seja inferior 

a 1,5 salários-mínimos. A instituição possui como um de seus valores 

a inclusão, comprometimento e respeito ao cidadão, sendo assim, 

alcançar a população com baixa renda, promove a inclusão social.   

III. Os indicadores “1.6- TEST_EM- Taxa de egresso ensino médio no 

setor tecnológico; “1.7- TEST_ES - Taxa de egresso do ensino 

superior no setor tecnológico” e “2.1-TEEST - Taxa de egressos 

empregados no setor produtivo” possuem indicadores que 

demonstram a empregabilidade dos egressos em seus setores, em se 

tratando da missão da instituição ser de educar para o trabalho, 

sobretudo que implicitamente a instituição foi criada com o objetivo de 

oferecer à população local formação em cursos cujos eixos reflitam 

nas necessidades daquela região, pode-se concluir que a partir da 

empregabilidade verificada, a missão é atendida.  

IV. Sobre o indicador “2.5- IACULT - Índice de arte e cultura” e o “3.2

 TEAEC - Taxa de estudante em ações de esporte e cultura”, onde 

o primeiro é composto por número de estudantes participantes em 

eventos culturais, dividido pelo total de estudantes e o segundo índice 

corresponde ao número de estudantes envolvidos em ações de 

esporte e cultura dividido pelo total de estudantes. Resultando em um 

percentual da participação dos estudantes nas atividades de arte, 

cultura e esporte da instituição, as atividades de arte, cultura e 

esportes compõem a base curricular dos cursos e corroboram com a 

formação pessoal e profissional, humanidade, respeito à diversidade 

e inclusão, todos estes, valores da instituição. 

V. O índice “2.6 IPDISC - Índice De Pesquisa Discente” é composto pelo 

número de estudantes envolvidos em projetos de pesquisa, dividido 

pelo total de estudantes. A participação em pesquisa faz parte da 

visão da instituição, constituindo um de seus pilares. 
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VI. O índice “3.1 IESP - Índice De Estágio Setor Produtivo” é composto 

pelo número de alunos que estão estagiando no setor produtivo, 

dividido pelo número de estudantes aptos a estagiar, corrobora com a 

visão de qualificar pessoas para o mundo do trabalho. 

O segundo ponto do modelo direciona para legitimidade e apoio ou suporte, 

ou clientes upstream. Trata-se do valor público que a instituição oferece a terceiros 

– doadores ou governo que pretendem apoiá-la, valor social que se alinha com seus 

propósitos. Azevedo (2012) complementa como este sendo o fator que fornece 

credibilidade e confiança que esses terceiros possuem em relação à entidade, 

diante das expectativas de realização da missão almejada. São medidas que 

monitoram a força de seu relacionamento com os apoiadores. 

A fim de selecionar os indicadores neste parâmetro, foi necessário identificar 

quem são os possíveis terceiros apoiadores da instituição: 

i. Governo Federal - fomenta com recursos financeiros; 

ii. Servidores da instituição - apoiam a instituição participando 

voluntariamente por meio de as ações, editais, nestes casos 

prestando serviço de forma gratuita; 

iii. Organizações- apoio utilizando de parcerias e fomento e 

iv. Comunidade - apoio nas ações da instituição. 

Em seguida, o Quadro 14 revela os indicadores encontrados que refletem a 

natureza da perspectiva legitimidade e suporte. 

Quadro 14 - Indicadores da perspectiva: Legitimidade e Suporte 

LEGITIMIDADE E SUPORTE 

2.7 TCTS - Taxa De Ciência e Tecnologia Para Servidores 

2.8 IPCT - Índice de Produção Científica 

2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à Pesquisa e à Extensão 

3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos de Pesquisa 

4.6 TSAC - Taxa de Servidores Aperfeiçoados em Capacitação 

4.7 IALM - Índice de Afastamento por Licença Médica 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir da análise dos indicadores da instituição, foram observados os 

seguintes aspectos: 

I. O indicador "2.7- TCTS - Taxa de ciência e tecnologia para servidores” 

trata do número de servidores em ações de ciência e tecnologia 

dividido pelo total de servidores da instituição; O indicador “2.8 -IPCT 

- Índice de produção científica”, do número de produção científica e 

número total de servidores titulados com mestrado e doutorado; O 

indicador “2.9-TDPE - Taxa de dedicação à pesquisa e à extensão” é 

referente à carga horária de professores dedicada à projetos de 

pesquisa e extensão dividido pelo número total de servidores e por fim 

o indicador “3.4 GP - Taxa de Servidores em Grupos de Pesquisa” 

composto pelo Número de servidores integrantes de grupos de 

pesquisa do CNPq e total de servidores.  Todos esses indicadores 

demonstram a participação dos servidores da instituição em suas 

ações de ciência, tecnologia, produção científica, pesquisa e extensão 

que são os pilares da instituição, compõem sua visão e norteiam todas 

as ações desenvolvidas por ela.  

II. Já o indicador “4.6-TSAC- Taxa de servidores aperfeiçoado em 

capacitação” é composto pelo total de servidores que realizaram 

alguma capacitação durante o ano, divido pelo total de servidores da 

instituição.  Salientando a preocupação desta a contínua capacitação 

dos servidores, reforçando seu relacionamento com eles. Finalizando 

o índice “4.7 IALM - Índice de afastamento por licença médica” 

composto pelo número de servidores afastados de licença médica, 

dividido pelo total de servidores. Tal índice enfatiza a preocupação da 

instituição com a saúde de seus colaboradores, reforçando seu 

relacionamento com eles. 

O terceiro ponto do modelo se concentra na capacidade operacional, isto é 

a capacidade da instituição em se preocupar com a capacidade operacional de 

instituições parceiras (AZEVEDO, 2012).  Há inclusive organizações sem fins 

lucrativos cujo único valor está em apoiar outras instituições (MOORE, 2003). 

Portanto, é necessário medir o quanto a instituição está apoiando outras 

organizações. 
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A respeito do terceiro ponto identificou-se somente o indicador “4.1 TPAP - 

Taxa De Previsão De Arrecadação Própria”. Embora possa não ser nítida a 

correlação desse indicador, justifica-se pelo fato de dentro das receitas próprias 

estarem contidos os valores recebidos de aluguel dos espaços por exemplo da 

cantina da instituição que é terceirizada. Portanto a empresa que faz a utilização da 

cantina, esta está sendo apoiada pela instituição pesquisada, sendo o indicador 

uma verificação que a previsão da arrecadação oriunda do seu contrato de locação 

foi realizada. 

 Não foram encontrados outros indicadores que correspondam a este item. 

Desta forma, foram obtidos o total de 17 indicadores validados pelo PVSC, conforme 

Quadro 15. 

Quadro 15 - Indicadores Validados pelo PVSC 

1)  1.1 TC - Taxa de Concluintes MISSÃO SOCIAL 

2)  1.2 TC_UAB - Taxa de Concluintes MISSÃO SOCIAL 

3)  1.4 TPA - Taxa de Poder Aquisitivo MISSÃO SOCIAL 

4)  
1.6 TEST_EM - Taxa de Egresso Ensino 
Médio no Setor Tecnológico 

MISSÃO SOCIAL 

5)  
1.7 TEST_ES - Taxa de Egresso do Ensino 
Superior no Setor Tecnológico 

MISSÃO SOCIAL 

6)  
2.1 TEEST - Taxa de Egressos Empregados 
no Setor Produtivo 

MISSÃO SOCIAL 

7)  2.5 IACULT - Índice de Arte e Cultura MISSÃO SOCIAL 

8)  2.6 IPDISC - Índice de Pesquisa Discente MISSÃO SOCIAL 

9)  3.1 IESP - Índice de Estágio Setor Produtivo MISSÃO SOCIAL 

10)  
3.2 TEAEC - Taxa de Estudante em Ações 
de Esporte e Cultura 

MISSÃO SOCIAL 

11)  
2.7 TCTS - Taxa de Ciência e Tecnologia 
para Servidores 

LEGITIMIDADE E SUPORTE 

12)  2.8 IPCT - Índice de Produção Científica LEGITIMIDADE E SUPORTE 

13)  
2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à Pesquisa e 
à Extensão 

LEGITIMIDADE E SUPORTE 

14)  
3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos De 
Pesquisa 

LEGITIMIDADE E SUPORTE 

15)  
4.6 TSAC - Taxa de Servidores Aperfeiçoado 
em Capacitação 

LEGITIMIDADE E SUPORTE 

16)  
4.7 IALM - Índice de Afastamento por 
Licença Médica 

LEGITIMIDADE E SUPORTE 

17)  
4.1 TPAP - Taxa de Previsão de 
Arrecadação Própria 

CAPACIDADE OPERACIONAL 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.4 Validação pelo BSC 

Com base no BSC, a validação dos indicadores se dará da seguinte forma: 

serão avaliadas suas premissas e conceitos que envolvem cada etapa de 

elaboração das perspectivas. Em seguida, dentro das perspectivas serão 

analisados os indicadores construídos, se são compatíveis com o conceito 

verificado. Com isso, busca-se verificar se os indicadores estão construídos dentro 

dos objetivos do sistema e se ficaram lacunas que necessitam serem preenchidas, 

índices passíveis de descarte ou ainda modificações a serem realizadas.  

Conforme apontado por Costa (2006) o passo inicial para criação dos 

Scorecards em uma organização consiste na criação do mapa estratégico. Por meio 

dele, se operacionaliza a relação entre o planejamento estratégico e o planejamento 

operacional. Nele constarão os objetivos estratégicos, medidas, metas e ações, 

dispostos em quatro perspectivas. É sabido que a instituição criou seu mapa 

estratégico, conforme Figura 14. 
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Figura 14 - Mapa estratégico 

 

 

Fonte: Mapa estratégico IFMT Várzea Grande (2019). 

A ferramenta do BSC traduz missão e estratégia em objetivos e medidas, 

organizados em quatro perspectivas. Portanto, utilizando este sistema é possível 

criar uma estrutura que por meio dos scorecards comunicam a missão e estratégia 

aos funcionários e os informa sobre os vetores do sucesso atual e futuro da 

organização (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Sendo que, os scorecards precisam possuir um conjunto complexo de 

relações de causa e efeito, incluindo indicadores de fatos e tendências. O BSC deve 

tornar explicitas as relações entre os objetivos e as medidas em todas as 

perspectivas. A cadeia de causa e efeito permeia todas as perspectivas. O vetor de 

uma medida pode atravessar as quatro perspectivas em uma reta vertical conforme 

demonstrado uma cadeia de efeitos para o ROCE (retorno sobre o capital 

empregado) na Figura 15. 
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Figura 15 - Cadeia de relações causa e efeito 

             

Fonte: Kaplan e Norton (1997). 

Prosseguindo, verifica-se que o modelo do BSC possui quatro perspectivas, 

das quais se originam os indicadores e seus objetivos: Financeira; Do Cliente; 
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Observa-se que, dentro da perspectiva “Impactos” os indicadores trazidos 

pela instituição denotam os resultados que ela obtém em relação aos seus objetivos, 

sua razão de ser, ou seja, se suas estratégias de condução da organização estão 

resultando no que ela espera. Estão localizados no Quadro 16 acompanhados da 

informação gerada. 

Quadro 16 - Indicadores Perspectiva Impactos 

INDICADOR INFORMAÇÃO GERADA 

1.1-TC - Taxa de concluintes Percentual de alunos concluintes ensino médio e 
superior 

1.2- TC_UAB - Taxa de concluintes Percentual de alunos concluintes ensino superior 

ensino EAD 

1.3- IAPE - Índice de apoio pedagógico Percentual de apoio pedagógico oferecido 

1.4- TPA - Taxa de poder aquisitivo Percentual de alunos com a renda maior ou igual a 
1,5 salários mínimos 

1.5- TEAES -Taxa de estudante adultos no 

ensino superior 

Percentual de estudantes no ensino superior maior 

que 29 anos 

1.6- TEST_EM - Taxa de egresso ensino 
médio no setor tecnológico 

Percentual de egressos do ensino médio que estão 
empregados na área de formação  

1.7- TEST_ES - Taxa de egresso do 

ensino superior no setor tecnológico 

Percentual de egressos do ensino superior que estão 

empregados na área de formação 

Fonte: Elaboração própria. 

Dentro dos indicadores que compõem essa perspectiva, somente o indicador 

“1.3- IAPE - Índice de apoio pedagógico” não se aplica no conceito abordado. O que 

não significa que não seja um indicador válido, mas que dentro dessa perspectiva 

não se enquadra no conceito proposto. Por ora, ele não fará parte do grupo dos 

indicadores validados, posteriormente ao analisar as demais perspectivas será 

obtida a conclusão a respeito dele.    

Em seguida, a perspectiva do Cliente no BSC é denominada perspectiva 

Resultado pela instituição pesquisada. A perspectiva do Cliente no BSC identifica 

segmentos de clientes e mercados nos quais a organização deseja competir. Nessa 

perspectiva a organização alinha suas medidas de resultados relacionadas aos 

clientes tais como: satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade. A 

perspectiva Resultado adotada pela Instituição traduz índices de estudantes 

envolvidos com eventos culturais, projetos de pesquisa e extensão, servidores 
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envolvidos em ações de ciência e tecnologia, produção científica do campus, aulas 

práticas, entre outros. Os indicadores dessa perspectiva estão contidos no Quadro 

17. 

Quadro 17- Indicadores Perspectiva Resultados 

INDICADOR INFORMAÇÃO GERADA 

2.1 TEEST - Taxa de Egressos 

Empregados no Setor Produtivo 

 
Percentual de egressos empregados no setor 
produtivo de sua formação 

2.2 TITE - Taxa de Investimento em 

Tecnologia para Ensino 

Percentual do orçamento executado com 
investimento em Tecnologia para o ensino 

2.3 TAP - Taxa de Aulas Práticas 
Percentual de aulas práticas em relação ao total do 
curso 

2.4 TDQAT - Taxa de Docentes 

Qualificados na Área De Atuação 

 
Percentual de docentes qualificados na área de 
atuação 

2.5 IACULT - Índice de Arte e Cultura 
Percentual da participação dos estudantes nos 
eventos de arte e cultura 

2.6 IPDISC - Índice de Pesquisa Discente 
Percentual de estudantes envolvidos em projetos 
de pesquisa 

2.7 TCTS - Taxa de Ciência e Tecnologia 

para Servidores 

Percentual de servidores envolvidos em projetos 
de ciência e tecnologia 

2.8 IPCT - Índice de Produção Científica 
Percentual de produção científica em relação aos 
servidores titulados 

2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à 

Pesquisa e à Extensão 

Percentual de professores titulados envolvidos em 
pesquisa e extensão 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo em vista que organizações sem fins lucrativos não possuem clientes 

em seu modelo de negócio, mas é possível determinar os destinatários de seus 

serviços. Os indicadores atribuídos nesta perspectiva referem-se à medição dos 

resultados a partir desses destinatários-clientes. Portanto, verifica-se que estão 

validados os indicadores com o conceito exibido. 

Posteriormente apresenta-se a perspectiva dos “Processos Internos” que em 

síntese seria identificar os processos mais críticos para a realização dos objetivos 

das perspectivas anteriores. Nela é preciso definir medidas adequadas para avaliar 

se os objetivos estão sendo atingidos, portanto o monitoramento dos processos 

existentes só será considerado se estes processos forem críticos para o sucesso 
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da estratégia da organização. Utilizando da mesma nomenclatura, na instituição 

pesquisada essa perspectiva se caracteriza por ser composta de índices de Estágio 

no setor produtivo, taxa de estudantes em ações de esporte e cultura, taxa de oferta 

de bolsas de esporte e cultura e taxa de servidores em grupo de pesquisa.  

Os índices apresentados são métricas que conduzem aos objetivos da 

instituição, conforme pode ser observado na Quadro 18. 

Quadro 18- Indicadores da Perspectiva dos Processos internos 

INDICADOR INFORMAÇÃO GERADA 

3.1 IESP - Índice de Estágio Setor 

Produtivo 

 
Percentual de alunos estagiando no setor produtivo 
 

3.2 TEAEC - Taxa de Estudante em 

Ações de Esporte E Cultura 

Percental de estudantes envolvidos em ações de 
esporte e cultura 
 

3.3 TBAEC - Taxa de Bolsas Para 

Esporte e Cultura 

Percentual da oferta de bolsas em esporte e 
cultura 

3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos 

de Pesquisa 

 
Percentual de servidores envolvidos em grupos de 
pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 

Verifica-se que o índice “1.3- IAPE - Índice de apoio pedagógico”, que 

pertencia originalmente à perspectiva Impactos cuja validação não havia ocorrido 

até o momento, pode ser validado nesta perspectiva, pois atende aos preceitos dela, 

é um indicador que colabora com o sistema de ensino da instituição, tendo impacto 

no atingimento aos objetivos dela. 

Todos os indicadores apresentados na perspectiva “Processos Internos” têm 

o objetivo de auxiliar outros indicadores a atingirem seus objetivos, podemos inferir 

que estão cumprindo seu papel. Conclui-se, portanto, que todos os indicadores 

dessa perspectiva e também o indicador “1.3- IAPE - Índice de apoio pedagógico”, 

portanto consideram-se válidos pois atendem aos preceitos da perspectiva que 

pertence. 

A última perspectiva do BSC é denominada Aprendizado e Crescimento, que 

se caracteriza por oferecer a infraestrutura para a execução dos objetivos das 

perspectivas anteriores. As três principais fontes são: as pessoas, os sistemas de 

informação e a motivação. No sistema tradicional contábil os investimentos em 
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aumento da capacidade de pessoal, sistemas e processos organizacionais são 

considerados despesas do exercício. Contudo, esses investimentos visam produzir 

o aprimoramento das capacidades organizacionais, defasagens da capacitação das 

pessoas, dos sistemas e dos procedimentos. Sendo assim, no BSC é visualizado 

como de grande importância, pois o suporte, o pilar das organizações são as 

pessoas, elas estão na base da cadeia de causa e efeito dos processos.  

Os indicadores da perspectiva de Aprendizado e crescimento são apontados 

no Quadro 19. 

Quadro 19 - Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

INDICADOR INFORMAÇÃO GERADA 

4.1 TPAP - Taxa de Previsão de 
Arrecadação Própria 

 
Percentual de realização da arrecadação própria 
 

4.2 TEOI - Taxa de Execução 

Orçamentária em Investimento 

  
Percentual da LOA executado em  investimento 

4.3 TIPI - Taxa de Investimento em 
Projetos de Infraestrutura 

Percentual de investimento realizado em Projetos 
de infraestrutura em relação ao total do Orçamento 
dessa natureza 

4.4 TIR - Taxa de Informatização de 

Rotinas 

Percentual de rotinas que foram informatizadas, 
dentro das que são possíveis 

4.5 TTI - Taxa de Investimento em 
Tecnologia da Informação 

 
Percentual de orçamento de investimento realizado 
em tecnologia da informação 

4.6 TSAC - Taxa de Servidores 

Aperfeiçoado em Capacitação 

 
Percentual de servidores capacitados no ano 

4.7 IALM - Índice de Afastamento Por 
Licença Médica 

 
Percentual de afastamento por licença médica 
em relação ao total de servidores 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Verifica-se que essa perspectiva é composta por indicadores que 

demonstram a arrecadação de receita própria da instituição, investimentos 

realizados na instituição de forma geral, bem como especificamente com tecnologia 

da informação. Estes indicadores traçam o caminho que os recursos da organização 

percorrem para alcançar os objetivos definidos por ela.  

Há também os indicadores de informatização de rotinas, capacitação de 

servidores e índice de afastamento por licença médica. Tais indicadores tratam da 

categoria Capacidades dos funcionários, e estão relacionadas ao seu bem-estar e 

satisfação, que são componentes importantes dentro dessa perspectiva. 
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O indicador “4.3 - taxa de investimento em projetos de infraestrutura” 

demonstra o percentual dos investimentos em projetos de infraestrutura na 

instituição. Não diz respeito à realização de melhorias na infraestrutura, mas tão 

somente o investimento em projetos dessa natureza. Este indicador por si não se 

enquadra no conceito da perspectiva, tampouco tem relação com a consecução dos 

objetivos das demais perspectivas apresentadas anteriormente. Portanto o 

indicador não foi validado com o sistema BSC. 

Esses indicadores, com a exceção do indicador 4.3 - Taxa de investimento 

em projetos de infraestrutura”, compõe de informações que corroboram com o 

objetivo da perspectiva em que se encontram, pois oferecem impacto direto com 

relação às três variáveis apontadas em sua fonte: pessoas, infraestrutura e 

motivação. Portanto, consideram-se validados pela literatura, conforme sistema 

Balanced Scorecard. 

Desta forma, foram obtidos o total de 26 indicadores validados pelo PVSC, 

conforme Quadro 20. 

Quadro 20 - Indicadores validados pelo BSC 

Indicadores validados pelo BSC 

1.1 TC - Taxa de Concluintes 

1.2 TC- Taxa de Concluintes UAB 

1.3 IAPE - Índice de Apoio Pedagógico 

1.4 TPA - Taxa de Poder Aquisitivo 

1.5 TEAES -Taxa de Estudante Adultos No Ensino Superior 

1.6 TEST_EM - Taxa de Egresso Ensino Médio No Setor Tecnológico 

1.7 TEST_ES - Taxa de Egresso do Ensino Superior no Setor Tecnológico 

2.1 TEEST - Taxa de Egressos empregados no Setor Produtivo 

2.2 TITE - Taxa de Investimento em Tecnologia para Ensino 

2.3 TAP - Taxa de Aulas Práticas 

2.4 TDQAT - Taxa de Docentes Qualificados na Área de Atuação 

2.5 IACULT - Índice de Arte E Cultura 

2.6 IPDISC - Índice de Pesquisa Discente 

2.7 TCTS - Taxa de Ciência e Tecnologia Para Servidores 

2.8 IPCT - Índice de Produção Científica 

2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à Pesquisa e à Extensão 

3.1 IESP - Índice de Estágio Setor Produtivo 

3.2 TEAEC - Taxa de Estudante em Ações de Esporte e Cultura 

(continua) 
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(conclusão) 

3.3 TBAEC - Taxa de Bolsas para Esporte e Cultura 

3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos de Pesquisa 

4.1 TPAP - Taxa de Previsão de Arrecadação Própria 

4.2 TEOI - Taxa de Execução Orçamentária em Investimento 

4.4 TIR - Taxa de Informatização de Rotinas 

4.5 TTI - Taxa de Investimento em Tecnologia da Informação 

4.6 TSAC - Taxa de Servidores Aperfeiçoado em Capacitação 

4.7 IALM - Índice de Afastamento por Licença Médica 

Fonte: Elaboração própria. 

Para melhor visualização das informações, o Quadro 21 traz resumidamente 

todos os indicadores validados pela bibliografia até o momento. 

Quadro 21 - Resumo indicadores validados 

Indicador TCU SINAES PVSC BSC 

1.1 TC - Taxa De Concluintes X  X X 

1.2 TC- Taxa De Concluintes UAB X  X X 

1.3 IAPE - Índice De Apoio Pedagógico  X  X 

1.4 TPA - Taxa De Poder Aquisitivo   X X 

1.6 TEST_EM - Taxa De Egresso Ensino Médio no Setor 

Tecnológico 

  X X 

1.7 TEST_ES - Taxa De Egresso Do Ensino Superior no 
Setor Tecnológico 

  X X 

2.1 TEEST - Taxa De Egressos Empregados no Setor 

Produtivo 

  X X 

2.2 TITE - Taxa De Investimento Em Tecnologia Para Ensino  X  X 

2.3 TAP - Taxa De Aulas Práticas  X  X 

2.4 TDQAT - Taxa de Docentes Qualificados Na Área de 
Atuação 

X   X 

2.5 IACULT - Índice De Arte E Cultura   X X 

2.6 IPDISC - Índice De Pesquisa Discente   X X 

2.7 TCTS - Taxa De Ciência E Tecnologia Para Servidores   X X 

2.8 IPCT - Índice De Produção Científica  X X X 

2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à Pesquisa e à Extensão   X X 

3.1 IESP - Índice de Estágio Setor Produtivo  X X X 

3.2 TEAEC - Taxa de Estudante em Ações de Esporte e 

Cultura 

  X X 

3.3 TBAEC - Taxa de Bolsas para Esporte e Cultura    X 

3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos de Pesquisa   X X 

(continua) 
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(conclusão) 

Indicador TCU SINAES PVSC BSC 

4.1 TPAP - Taxa de Previsão de Arrecadação Própria   X X 

4.2 TEOI - Taxa de Execução Orçamentária em 
Investimento 

   X 

4.4 TIR - Taxa de Informatização de Rotinas    X 

4.5 TTI - Taxa de Investimento em Tecnologia da Informação    X 

4.6 TSAC - Taxa de Servidores Aperfeiçoado em 

Capacitação 

  X X 

4.7 IALM - Índice de Afastamento por Licença Médica   X X 

Fonte: Elaboração própria. 

Portanto, a validação teórica é concluída com a exclusão dos indicadores 

“1.5 TEAES -Taxa de estudante adultos no ensino superior” e “4.3 TIPI - Taxa de 

investimento em projetos de infraestrutura”1 do rol de indicadores validados pela 

bibliografia. 

5.3 VALIDAÇÃO PELOS ESPECIALISTAS 

Para Lynn (1986, apud FRAGA, 2016), o processo de validação de um 

conteúdo passa por duas etapas: a primeira na revisão da literatura, consiste no 

desenvolvimento, na qual identificam-se os conteúdos e geração dos itens do 

instrumento. A segunda etapa, realizada pelo grupo de especialistas, pessoas 

selecionadas conforme suas experiências e qualificações, avalia o instrumento e 

sua clareza em representar o conteúdo. Assim, não há que se falar em esgotamento 

de suas possibilidades, mas que ofereça condições para o desenvolvimento e 

realização de sua implementação, conforme consenso (FRAGA, 2016).   

Para realização da validação pelos especialistas foi necessário dividir os 

indicadores conforme área de atuação. Foram separados em pequenos grupos, que 

se caracterizavam por pertencer a um departamento, coordenação ou setor que 

continha a origem da informação de entrada - o chamado input do indicador. 

Ficaram definidos 6 grupos, os quais continham indicadores que se relacionavam à 

sua área de atuação na instituição. Alguns indicadores constaram em mais de um 

 

1 Os indicadores não validados, excluídos do Quadro 18 foram: “1.5 TEAES -Taxa De Estudante 

Adultos No Ensino Superior” e “4.3 TIPI - Taxa De Investimento Em Projetos De Infraestrutura” 
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grupo, pois abrangiam várias áreas de atuação/interesse, dessa forma sua 

duplicidade oferece um leque maior de opiniões a respeito dele.  

Sendo o campus pesquisado limitado em número de servidores, foi 

necessário buscar em outros campi da mesma organização, servidores com as 

mesmas atribuições e conhecimentos para complementar o quadro de 

especialistas, oferecendo assim, maior robustez à pesquisa. 

Primeiramente foi montado o questionário contendo questões que 

indagavam se o indicador era considerado dispensável ou indispensável para a 

instituição e a justificativa para sua escolha. Foi realizado o teste piloto com três 

voluntários para se chegar às questões e formato apresentados no Apêndice B. 

Foram enviados 6 questionários, um para cada grupo de especialistas. Os 

questionários foram numerados de 1 a 6. O que difere cada questionário são os 

grupos de indicadores a ser avaliado por cada especialista. Cada questionário foi 

enviado para o mínimo de 3 pessoas. No total foram utilizados 20 especialistas para 

a realização da pesquisa. 

A fim de conhecer melhor o perfil dos respondentes, segue a Tabela 3 com 

a área de formação dos respondentes e suas respectivas funções na instituição. 

Tabela 3 - Área e função dos respondentes 

Formação Função ou setor 

Administrador Pró-reitoria de administração 

Administrador Gestão de pessoas  

Administrador Coordenação de pesquisa e extensão 

Advogado  Departamento de administração e planejamento 

Analista de tecnologia da 

informação 

Coordenação de educação a distância e do departamento de 

tecnologia da informação 

Assistente em administração Apoio a programas e projetos de extensão 

Assistente social Núcleo de assistência estudantil 

Contador Pró-reitoria de administração 

Intérprete libras Núcleo de assistência estudantil 

Pedagogia Pedagoga 

Professor Coordenação de pesquisa e extensão 

Professor  Coordenação de curso 

Professor Coordenação de curso 

Professor Técnico em assuntos educacionais 

Professor Departamento de ensino 

Psicólogo Núcleo de assistência estudantil 

Fonte: Elaboração própria. 

Então os respondentes fizeram a classificação do indicador em Dispensável 

ou Indispensável à instituição, com base em sua opinião e conhecimentos 
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intrínsecos de seu cargo e atuação na instituição. Os resultados para essa questão 

estão apresentados no Quadro 22. 

Quadro 22 - Classificação indicadores 

Indicadores Dispensável Indispensável 

1.1 TC - Taxa De Concluintes 0 3 

1.2 TC_UAB - Taxa de Concluintes 0 3 

1.3 IAPE - Índice De Apoio Pedagógico 0 3 

1.4 TPA - Taxa De Poder Aquisitivo 0 3 

1.5 TEAES -Taxa De Estudante Adultos No Ensino Superior 1 2 

1.6 TEST_EM - Taxa De Egresso Ensino Médio No Setor 
Tecnológico 

0 3 

1.7 TEST_ES - Taxa De Egresso do Ensino Superior No Setor 
Tecnológico 

0 3 

2.1 TEEST - Taxa De Egressos Empregados No Setor Produtivo 0 3 

2.2 TITE - Taxa De Investimento Em Tecnologia Para Ensino 0 3 

2.3 TAP - Taxa De Aulas Práticas 0 3 

2.4 TDQAT - Taxa de Docentes Qualificados Na Área de Atuação 0 6 

2.5 IACULT - Índice De Arte E Cultura 0 3 

2.6 IPDISC - Índice De Pesquisa Discente 0 3 

2.7 TCTS - Taxa De Ciência E Tecnologia Para Servidores 0 3 

2.8 IPCT - Índice De Produção Científica 0 3 

2.9 TDPE - Taxa De Dedicação À Pesquisa E À Extensão 0 3 

3.1 IESP - Índice De Estágio Setor Produtivo 0 3 

3.2 TEAEC - Taxa De Estudante Em Ações De Esporte E Cultura 0 3 

3.3 TBAEC - Taxa De Bolsas Para Esporte E Cultura 0 3 

3.4 TGP - Taxa De Servidores Em Grupos De Pesquisa 0 3 

4.1 TPAP - Taxa De Previsão De Arrecadação Própria 0 3 

4.2 TEOI - Taxa De Execução Orçamentária Em Investimento 0 3 

4.3 TIPI - Taxa De Investimento Em Projetos De Infraestrutura 0 3 

4.4 TIR - Taxa De Informatização De Rotinas 0 3 

4.5 TTI - Taxa De Investimento Em Tecnologia Da Informação  0 3 

4.6 TSAC - Taxa De Servidores Aperfeiçoado Em Capacitação 0 6 

4.7 IALM - Índice De Afastamento Por Licença Médica 1 2 

Fonte: Elaboração própria. 

Em síntese, os resultados demonstram que apenas dois indicadores foram 

classificados como dispensáveis pelos respondentes: o indicador “1.5 TEAES -Taxa 

de estudante adultos no ensino superior e o indicador “4.7 IALM - Índice de 
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afastamento por licença médica” ambos obtiveram 33,33% de resposta em 

discordância dos demais. 

Em seguida, após a aplicação da segunda rodada de questionários utilizando 

a técnica Delphi2, observa-se que os respondentes mantiveram suas respostas. A 

Tabela 4 contém as justificativas dos respondentes que classificaram como 

dispensáveis os indicadores da instituição, na primeira rodada, e após a aplicação 

da técnica Delphi.   

Tabela 4 - Indicadores considerados dispensáveis 

INDICADOR % JUSTIFICATIVA 

1.5 TEAES -TAXA DE 

ESTUDANTE ADULTOS NO 

ENSINO SUPERIOR 

33,33% 

1º:  As turmas de ES tipicamente são heterogêneas, 
devendo os profissionais estarem preparados para 
atuar com diferentes perfis de estudantes na mesma 
sala. Sobre promoção de melhorias neste índice, não 
fica claro, para mim, de que forma a relação entre o 
nº de estudantes com 29 anos ou mais e o total de 
estudantes de ES seria um indicativo para plano de 
melhorias na qualidade de ensino da unidade. 
2ª: A democratização dos saberes é atribuição 
inequívoca do docente, independentemente da 
idade dos seus alunos e do nível de aprendizagem. 
Como proposto, o índice não verifica a contribuição 
na formação do aluno adulto, isto seria dado pelo 
êxito e pela taxa de permanência, por exemplo, 
neste pequeno grupo etc. 

4.7 IALM - ÍNDICE DE 

AFASTAMENTO POR 

LICENÇA MÉDICA 

33,33% 

1ª Não acho relevante, porquê as doenças 
precisariam de um outro tipo de índice para ligar a 
sua existência com a execução das atividades, no 
mais, é normal que pessoas fiquem doente, e 
precisem sair em afastamento, e a instituição tem 
que estar preparada para eventuais emergências 
como um ou outro servidor a menos no quadro por 
alguns dias. 
2ª Entendo que o índice só valeria se caso fosse 
constatado que o afastamento por conta da saúde 
esteja ligado ao desempenho das atribuições do 
servidor. E assim mesmo ele sozinho não traria 
esse tipo de informação, precisando de mais outras 
questões a serem levantadas para conseguir ligar 
o fato do afastamento as funções praticadas pelo 
agente público. Senão, ainda continuo achando 
que a instituição deve estar pronta para 
operacionalizar com eventuais ausências ocorridas 
por algum problema de saúde dos servidores. 

Fonte: Elaboração própria. 

De maneira que, de posse de suas justificativas, são confirmadas as opiniões 

dos especialistas sobre os indicadores apresentados. Finalizando a validação 

 
2 Contido no Apêndice C 
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empírica, foram excluídos os indicadores não validados pelos especialistas, a saber: 

“1.5 TEAES -Taxa De Estudante Adultos No Ensino Superior” e “4.7 IALM - Índice 

De Afastamento Por Licença Médica” da elaboração do artefato tecnológico. 

Por conseguinte, é finalizada a validação dos indicadores da instituição, após 

validação teórica e empírica validação pelos especialistas obtendo assim a 

validação de todos os indicadores com exceção dos indicadores: 

• 1.5 TEAES -Taxa De Estudante Adultos No Ensino Superior;  

• 4.7 IALM - Índice De Afastamento Por Licença Médica e 

• 4.3 TIPI - Taxa De Investimento Em Projetos De Infraestrutura 

Portanto, esses indicadores não farão parte da construção do artefato 

tecnológico apresentado na próxima seção.  

5.4 APRESENTAÇÃO DO ARTEFATO TECNOLÓGICO  

Após validação bibliográfica e análise de dados da pesquisa, foi possível 

identificar características e passos que podem auxiliar tanto na elaboração, quanto 

na revisão dos indicadores de desempenho. Nesta seção, apresenta-se o artefato 

tecnológico fruto da realização da pesquisa. 

Visando auxiliar o início do processo de construção de indicadores de 

desempenho, apresenta-se de forma simplificada por meio a Tabela 5 as etapas a 

serem seguidas por uma instituição para elaboração de um sistema de indicadores 

de desempenho. 

Tabela 5 - Etapas para construção de um sistema de indicadores 

Passos Etapa Descrição Observação 

1 Definição de 
Visão, missão 
e valores 

Esta etapa é realizada com os 
gestores da instituição. Caso a 
organização ainda não os tenha, é 
necessário definir.  

A Missão é o propósito de a 
empresa existir, conceito ligado 
ao produto ou serviço. A visão 
é caracterizada pela situação 
onde a empresa deseja chegar 
em um período definido. E os 
valores são os princípios: como 
ela se porta perante a 
sociedade, a maneira como 
pretende ser reconhecida. 

   (continua) 
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   (conclusão) 

2 Elaboração do 
mapa 
estratégico 

Reunir os dirigentes, gestores e 
pessoas chave para elaboração 
do mapa estratégico. 

Mostrará de forma resumida os 
objetivos da organização. De 
forma que cada equipe/setor 
consiga visualizar de forma 
integrada seu papel dentro da 
organização. 

3 Levantamento 
de legislação e 
obrigações 

Verificar se a organização possui 
alguma obrigação perante órgãos 
governamentais quanto à 
elaboração de indicadores de 
desempenho.  

Importante para que todos os 
requisitos sejam atendidos. 

4 Construção 
dos 
indicadores  

Realizada com os dirigentes, 
gestores e pelo menos um 
representante das 
equipes/setores da organização. 
Tomará por base todos os 
objetivos, missão, visão e valores 
da organização. Serão 
construídos em conjunto com os 
setores/equipes, objetivando 
identificar os fatores que possam 
interferir no resultado almejado. 

Os indicadores não podem ser 
direcionados para atender aos 
próprios requisitos e 
necessidades das equipes, em 
detrimento das necessidades 
da organização. É necessário o 
engajamento dos participantes 
para que haja sucesso nesta 
etapa.  
 

5 Aplicação dos 
indicadores 

A utilização dos indicadores 
corresponde à sua validação 
prática, empírica. Determinar um 
período para sua aplicação. 

Durante a aplicação dos 
indicadores podem ocorrer 
problemas e necessidade de 
adaptação de algumas 
variáveis. 

6 Avaliação e 
correções 

Periodicamente é necessário 
avaliar e reavaliar o sistema de 
indicadores desenvolvido para 
que sejam realizadas as correções 
necessárias, adaptações e 
inclusão de novos indicadores. 

É necessário ouvir as equipes 
a fim de identificar as possíveis 
correções do sistema e 
adaptações frente às 
mudanças que podem ocorrer 
nas variáveis. 

Fonte: Elaboração própria. 

Em atendimento ao proposto no objetivo geral da pesquisa, após etapas já 

descritas anteriormente, segue o Quadro 23 com todos os indicadores validados. 

Quadro 23 - Indicadores da instituição que foram validados pela pesquisa 

Indicadores de desempenho validados 

1.1 TC – Taxa de Concluintes 

1.2 TC_UAB – Taxa de Concluintes 

1.3 IAPE – Índice de Apoio Pedagógico 

1.4 TPA – Taxa de Poder Aquisitivo 

1.6 TEST_EM – Taxa de Egresso Ensino Médio no Setor Tecnológico 

1.7 TEST_ES – Taxa de Egresso do Ensino Superior no Setor Tecnológico 

2.1 TEEST – Taxa de Egressos Empregados no Setor Produtivo 

2.2 TITE – Taxa de Investimento em Tecnologia para Ensino 

2.3 TAP – Taxa de Aulas Práticas 

(continua) 
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(conclusão) 

2.4 TDQAT - Taxa de Docentes Qualificados na Área de Atuação 

2.5 IACULT - Índice de Arte e Cultura 

2.6 IPDISC - Índice de Pesquisa Discente 

2.7 TCTS - Taxa de Ciência e Tecnologia para Servidores 

2.8 IPCT - Índice de Produção Científica 

2.9 TDPE - Taxa de Dedicação à Pesquisa e à Extensão 

3.1 IESP - Índice de Estágio Setor Produtivo 

3.2 TEAEC - Taxa de Estudante em Ações de Esporte e Cultura 

3.3 TBAEC - Taxa de Bolsas para Esporte e Cultura 

3.4 TGP - Taxa de Servidores em Grupos de Pesquisa 

4.1 TPAP - Taxa de Previsão de Arrecadação Própria 

4.2 TEOI - Taxa de Execução Orçamentária em Investimento 

4.4 TIR - Taxa de Informatização de Rotinas 

4.5 TTI - Taxa de Investimento Em Tecnologia Da Informação  

4.6 TSAC - Taxa de Servidores Aperfeiçoado Em Capacitação 

Fonte: Elaboração própria. 

Cada sistema de indicadores de desempenho apresentado na revisão 

bibliográfica contém contribuições importantes que podem enriquecer os 

indicadores da instituição pesquisada. Por meio da validação teórica e dos 

especialistas foi possível identificar algumas lacunas no sistema de indicadores da 

instituição.  A Tabela 6, a seguir, apresenta sugestões de pontos a serem abordados 

por futuros indicadores que contribuirão para um sistema de indicadores mais 

abrangente para a instituição.  

Tabela 6 - Sugestão de indicadores 

Sistema 
orientador 

Objetivo do indicador Observação 

TCU Custo corrente da 
Instituição  

Indicador importante para visualização 
do orçamento anual mínimo necessário 
para a instituição. 

SINAES Avaliar atividade de tutoria 
para cursos na 
modalidade EAD 

Exclusivo para cursos na modalidade a 
distância e para cursos presenciais que 
ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância 

SINAES Análise do acervo 
bibliográfico  

Verificação se contém a bibliografia 
complementar para o desenvolvimento 
dos cursos. 

PVSC Medir o relacionamento 
com a sociedade civil, por 
intermédio de parcerias, 
convênios, etc. 

Este elo de ligação pode oferecer 
inúmeros benefícios à instituição: ofertas 
de estágios, fomento de projetos, apoio 
à atividades de extensão. 

  (continua) 
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PVSC Relacionamento com a 
comunidade 

Medir o apoio da comunidade nas ações 
de extensão da instituição 

PVSC Imagem da instituição 
perante a comunidade 
estudantil e a sociedade 

Pesquisa de opinião sobre a instituição, 
inclusive com os alunos e de 
conhecimento da instituição podem 
auxiliar em ações de melhoria e 
expansão. 

PVSC Apoio a outras instituições Demonstrar o apoio que oferece à outras 
instituições, traduz em Valor público 
para si mesma. 

BSC Satisfação e motivação 
dos servidores 

Importante para manter o ambiente de 
trabalho equilibrado e agradável, esse 
fator melhora a produtividade. 

Especialistas Verificar causas de 
afastamento por licença 
médica 

Indicador complementar, que objetive 
verificar causas de doenças 
relacionadas à atividade laboral 

Fonte: Elaboração própria. 

Os vinte e quatro indicadores que se apresentam na Tabela 6 se constituem 

como o artefato tecnológico da presente pesquisa, ou seja, um sistema de 

indicadores de desempenho para uma instituição pública de ensino, que foi 

duplamente validado, sendo uma validação teórica (literatura) e a outra validação 

empírica (especialistas). 

A princípio, esse sistema de indicadores poderá ser utilizado por outras 

instituições de ensino. Entretanto, talvez adaptações sejam necessárias, com a 

inclusão de novos indicadores ou até mesmo a exclusão de outros, seguindo as 

instruções das etapas que constam na Tabela 5. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES  

Neste capítulo serão apresentadas as considerações acerca dos objetivos 

da pesquisa, análise das conjecturas. Em seguida as reflexões a respeito do artefato 

tecnológico desenvolvido. 

6.1 QUANTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa buscou avaliar e validar os indicadores de desempenho de 

uma instituição pública de ensino, por meio de embasamento científico utilizando da 

pesquisa de diversos sistemas de indicadores existentes na literatura. Para isso, 

foram elaborados os objetivos da pesquisa, visando por meio deles atingir o 

resultado almejado. A seguir, são trazidos os objetivos específicos e as ações que 

foram realizadas para alcançá-los. 

a) Levantar os indicadores que foram elaborados pela instituição: O 

levantamento dos indicadores foi realizado por meio da pesquisa documental, 

analisando os documentos internos da instituição. Os documentos eram de fácil 

acesso, e alguns estavam na página web da instituição. Não foram identificadas 

dificuldades com relação a esta etapa da pesquisa, os documentos foram 

encontrados nos arquivos e drives da instituição e por intermédio das páginas 

oficiais na internet. Sendo assim, foi realizado o levantamento de todos os 

indicadores da instituição, o primeiro objetivo foi atendido. 

b) Compreender como foram elaborados: por meio de entrevista 

semiestruturada com a Direção do campus Várzea Grande foi possível entender a 

metodologia utilizada na criação dos indicadores e como ocorreu todo o processo. 

Por meio dela também foram obtidos documentos complementares que ajudaram a 

compreender melhor tanto o processo de criação quanto a finalidade de cada 

indicador.  Dessa forma, foi compreendido o processo de elaboração dos 

indicadores, atendendo ao segundo objetivo. 

c) Realizar o levantamento bibliográfico dos indicadores existentes: foram 

realizadas pesquisas bibliográficas acerca das metodologias utilizadas para 

avaliação de desempenho em instituição de ensino, também foi pesquisado sobre 

a validação de indicadores. Outrossim foram encontrados os requisitos da 

legislação acerca da instituição pesquisada, no que diz respeito aos indicadores. De 

maneira que para a propositura de uma validação, se faz necessário que tal 
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proposta atenda também aos preceitos legais a que ela está sujeita. As 

metodologias e sistemas encontrados sobre indicadores de desempenho foram: os 

indicadores do TCU, SINAES, PISA, BSC E PVSC. Portanto, o terceiro objetivo da 

pesquisa foi atendido. 

d) Analisar se os indicadores levantados na instituição são adequados para 

o que se propõem a medir: utilizando da pesquisa bibliográfica foram encontrados 

os diversos modelos já tratados no item anterior. Ao passo que a análise de 

conteúdo de cada sistema de indicadores foi realizada para se proceder à validação 

dos indicadores. Foram encontrados os indicadores do TCU, trazidos a partir de 

uma decisão do órgão em 2002, o SINAES, que é um sistema de avaliação aplicado 

pelo governo às instituições de ensino superior para autorizar seu funcionamento, 

validar e reconhecer seus cursos superiores.  Ambos os modelos foram utilizados 

para validação de alguns indicadores. Utilizando um comparativo foram 

identificadas algumas semelhanças entre seus indicadores. Ao identificá-los, eram 

separados e analisados. Posteriormente analisou-se o PISA, um programa de 

avaliação internacional, organizado pela OCDE, que avalia a qualidade da 

educação do país por meio das notas dos alunos. Este modelo de avaliação não se 

mostrou útil para a pesquisa por se tratar de uma avaliação macro, que avalia o país 

conforme o desempenho de seus estudantes, e não em particular cada instituição. 

Também seu modelo de verificação por meio da avaliação dos alunos não se 

mostrou condizente com o objeto desta pesquisa, que é analisar a instituição de 

forma gerencial, nos diversos aspectos, não somente a respeito do ensino.  

Partindo para uma análise pautada na administração estratégica, utilizando do 

modelo do BSC - Balanced Scorecard, um modelo amplamente aceito na literatura 

e muito conceituado. Desenvolvido por Kaplan e Norton, aborda a necessidade das 

organizações em medir seu desempenho em vários aspectos não somente o 

financeiro, que era de maior ênfase nos demais sistemas. Este sistema é dividido 

em quatro perspectivas, nas quais são construídos os indicadores. Este sistema de 

indicadores mostrou-se amplo e eficiente na validação dos indicadores.  

Apesar de bem difundido, o BSC é um sistema desenvolvido para 

organizações com fins lucrativos. Portanto na literatura havia questionamentos 

acerca de sua utilização por instituições sem fins lucrativos, de forma que foi criado 

o PVSC, para preencher a lacuna dessas organizações (MOORE, 2003). O PVSC 

conceitua a importância de demonstrar à sociedade o valor público das instituições, 
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não limitando seus resultados às demonstrações financeiras e resultados 

econômicos, mas se preocupando em oferecer às pessoas serviço de qualidade, 

que traga melhoria de vida e o papel agregador que as instituições públicas podem 

desempenhar. 

Conforme validação bibliográfica pelo modelo PVSC, observa-se que as 

perspectivas Missão e Legitimidade e apoio estão presentes nos indicadores da 

instituição.  A saber todos os valores, visão e a missão da instituição estão 

presentes na perspectiva Missão, além de que há vários indicadores que apontam 

para elas, elencados no Quadro 13, como Taxa de Concluintes, Taxa de egressos 

empregados no setor tecnológico e produtivo. Observa-se, portanto, que os 

indicadores possuem representatividade evidente nessa perspectiva. 

Outrossim, na perspectiva Legitimidade e Apoio, que trata do valor oferecido 

pela instituição a seus apoiadores, reforçando seu relacionamento com eles, 

observa-se que somente se faz presente indicadores com relação aos servidores 

da instituição, considerando que há outros atuantes em colaboração com a 

instituição como: Governo federal, organizações da sociedade civil e comunidade. 

Verifica-se, portanto uma lacuna neste ponto, em que a instituição não oferece 

indicadores que meçam seu relacionamento com seus demais apoiadores. 

Na terceira perspectiva do PVSC chamada capacidade operacional, cujo 

objetivo é apoiar outras instituições, a representatividade de indicadores foi quase 

nula, constando apenas um indicador: “4.1 TPAP - Taxa De Previsão De 

Arrecadação Própria”. Portanto, segundo este sistema de indicadores, há uma 

lacuna neste ponto, que significa medir os esforços da instituição em apoiar outras 

instituições, chamadas instituições parceiras. Sendo necessária atenção para 

verificar se faltam apenas os indicadores ou também as ações em apoiar outras 

instituições. 

Em seguida, na validação com o sistema BSC foi observado que a instituição 

utilizou desse sistema para embasar a criação dos indicadores, com as devidas 

adaptações necessárias por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos. 

Contudo a essência e as premissas do sistema foram preservadas. Observou-se 

que o mapa estratégico da instituição foi construído de forma a dar suporte à 

construção dos indicadores. Após a validação tendo por base suas 4 perspectivas, 

encerra-se o processo de validação teórica. 
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Durante a validação teórica, para cada um dos sistemas apresentados, os 

indicadores eram comparados individualmente com os do sistema, caso houvesse 

indicadores definidos. Quando a comparação era positiva, obtendo semelhanças no 

objetivo de métrica do indicador, este era separado e considerado pré-validado. 

Dessa maneira foram validados um a um os indicadores, em cada sistema 

abordado, confirmando a importância de tais indicadores para a instituição. Além 

disso, apenas dois indicadores não foram validados nesta etapa, a saber: 

indicadores “1.5 TEAES -Taxa De Estudante Adultos No Ensino Superior” e “4.3 

TIPI - Taxa De Investimento Em Projetos De Infraestrutura”, os demais indicadores, 

foram todos validados. De forma que, todos os indicadores foram analisados, 

atendendo completamente ao quarto objetivo. 

e) Avaliar se todos os indicadores levantados são indispensáveis para o 

IFMT: para a realização este objetivo, contou-se com a opinião dos especialistas. 

Por meio de um questionário de autoaplicação, eles validaram os indicadores da 

instituição se os considerava “dispensáveis” ou “indispensáveis”, conforme sua 

opinião. Nesta etapa foi necessário utilizar a metodologia Delphi para tratar as 

divergências entre os especialistas, a respeito de suas respostas.  Evidenciando 

que nesta etapa dois indicadores não foram validados: “1.5 TEAES -Taxa De 

Estudante Adultos No Ensino Superior” e “4.7 IALM - Índice De Afastamento Por 

Licença Médica”. Uma vez que o indicador “1.5 TEAES -Taxa De Estudante Adultos 

No Ensino Superior” não foi validado em ambas etapas, somando-se aos demais 

indicadores não validados, conclui-se que por meio do processo de validação 

teórica e empírica somaram-se 3 indicadores não validados, são eles: “1.5 TEAES 

-Taxa De Estudante Adultos No Ensino Superior”; “4.3 TIPI - Taxa De Investimento 

Em Projetos De Infraestrutura” e “4.7 IALM - Índice De Afastamento Por Licença 

Médica”. De forma que o quarto objetivo da pesquisa foi completamente atendido. 

Dessa forma, ao se concluírem os objetivos específicos da pesquisa, 

consequentemente, atingiu-se o objetivo geral proposto de validar os indicadores 

desenvolvidos pela instituição em 2018. Desenvolvendo para a instituição o artefato 

tecnológico com o conjunto de indicadores válidos para a instituição. 
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6.2 QUANTO ÀS CONJECTURAS 

Após a realização do diagnóstico do problema, no início da pesquisa, foram 

levantadas três conjecturas. A seguir, após a finalização da pesquisa, são 

analisados os comentários a respeito da aceitação ou refutação de cada uma delas. 

Conjectura 1: Os indicadores elaborados pela instituição são oriundos da 

experiência pessoal de seus criadores, os quais medem índices e resultados 

importantes para sua atividade na instituição, não retratando a instituição como um 

todo em todos os seus aspectos e atividades.  

Esta conjectura foi refutada, pois dos 27 indicadores propostos apenas 3 não 

foram validados ao final da pesquisa. Todavia, os demais indicadores 

demonstraram úteis à instituição, auxiliando e medindo suas atividades e 

corroborando com o atingimento dos objetivos da instituição. 

Conjectura 2: Há indicadores que não foram propostos e que podem ser 

essenciais para uma estruturação completa dos índices.  

Essa conjectura foi totalmente aceita, visto que pela revisão da literatura e 

com a utilização de diversos sistemas orientadores é possível ampliar o rol de 

indicadores, conforme apresentados nos resultados desta pesquisa (vide tabela 6), 

contribuindo com a melhoria do sistema de indicadores, ampliando sua extensão e 

consequentemente trazendo benefícios aos resultados da instituição 

Conjectura 3: Na literatura há diversos modelos de elaboração de 

indicadores, dentre os quais pode haver outro modelo que não o utilizado pela 

instituição, que ofereça métricas com informações de maior relevância, quais sejam 

mais adequadas ao atingimento de seus objetivos e alavancagem de resultados. 

Essa conjectura também foi totalmente aceita. Com o resultado da pesquisa, 

observou-se diversos modelos de estruturação de sistemas de indicadores que 

podem contribuir com os indicadores da instituição, conforme demonstrados na 

Tabela 6. Inclusive a união de vários sistemas de indicadores, que resultou no 

artefato tecnológico, proporciona para a instituição um conjunto de indicadores 

amplo e robusto, auxiliando a gestão na tomada de decisão. 

6.3 QUANTO AO ARTEFATO TECNOLÓGICO 

O artefato tecnológico desenvolvido a partir dos resultados da pesquisa 

mostra que os indicadores construídos pela instituição são úteis e tendem a auxiliar 
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a gestão na proposição de melhorias. Com as contribuições realizadas por meio da 

pesquisa, a instituição poderá tornar seu sistema de indicadores robusto e amplo, 

proporcionando assim mais subsídios para a tomada de decisão. 

A divulgação dos indicadores e o engajamento dos servidores no processo é 

essencial para sua proposição e melhoria. Líderes em todos os campos devem 

acreditar neste processo para inspirar outros e torná-los participantes ativos. Na 

instituição pesquisada um fator apontado como a maior dificuldade desde a criação 

dos indicadores, é a falta de engajamento dos servidores no processo. Alguns 

servidores não conseguem visualizar a importância de cada informação, do seu 

aferimento pelo indicador. Assim acabam por não as fornecer ou mesmo informar 

de forma errônea, prejudicando assim todo o processo. Para resolver este 

problema, sugere-se que a Direção do campus Várzea Grande invista na divulgação 

e incentive todos a fazerem parte do processo, mostrando a eles quão importante 

são para que os índices de qualidade continuem sendo alcançados e a instituição 

seja reconhecida por seus resultados.  

A respeito de entraves para este trabalho, não foram encontradas 

dificuldades para sua consecução, pois a pesquisadora é servidora da instituição 

pesquisada e obteve com facilidade todo material e informações necessárias para 

a realização da pesquisa. 

Recomenda-se para pesquisas futuras a avaliação da implementação dos 

indicadores de desempenho por um período, analisando as mudanças sugeridas e 

ações propostas pela instituição para solução dos problemas verificados. Bem 

como, analisar os indicadores não validados, os motivos que levaram a sua não 

validação pela pesquisa. Não obstante, aconselha-se que os indicadores sejam 

revistos continuamente, contando com a participação dos envolvidos para que o 

ciclo de melhorias e progresso sejam constantes na instituição. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevista Semi estruturada 

 

Roteiro  

 

Pesquisado: Diretor geral 
 
Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: ___________________________________________ Idade: ______ 

Sexo:_____________ Formação: _______________________________________ 

Tempo de serviço público: _______ 

 

 
Objetivo da entrevista: Conhecer a respeito da elaboração dos indicadores de 
desempenho do IFMT- Campus Várzea Grande. 
 
 
 

1. Há quanto tempo você atua na função de diretor de campus? 
 

2. Você possui conhecimento a respeito da Decisão TCU nº 408/2002-Plenário que 
trata da obrigatoriedade de implementação de indicadores de desempenho por 
instituições de ensino? O que pensa a respeito? 

 

3. O campus Várzea Grande possui indicadores de desempenho? Caso negativo: Por 
quê? 
 

4. Como ocorreu o processo de elaboração desses indicadores? 
 

5. Este processo contou com a colaboração de outras pessoas? Quem? 
 

6. Houve alguma capacitação dos envolvidos no processo de elaboração dos 
indicadores? Conte como ocorreu. 
 

7. Em sua opinião qual a importância da utilização de indicadores de desempenho por 
uma instituição de educação? 

 

8. Quais resultados foram obtidos com a utilização dos indicadores? 
 

9. O que precisa ser feito para melhorá-los? Quais as maiores dificuldades 
encontradas na sua implementação? 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO DE AUTO APLICAÇÃO 

 

Validação com especialistas 

 

Prezado(a) colega, 

 

Inicialmente agradeço por aceitar participar da pesquisa “Análise e avaliação de indicadores 

estratégicos em uma Instituição Pública de Educação” desenvolvida por Fernanda Maria 

Batista Almeida Matias, orientada pelo Prof. Dr. Ualison Rébula de Oliveira, para fins de 

obtenção do título de Mestre em Administração pela UFF.  

O objetivo desse questionário é dar subsídio à validação dos indicadores de desempenho 

da instituição, trazendo informação útil para tomada de decisão em benefício para 

instituição pesquisada. Por isso, conto com seu apoio e disposição ao respondê-la. 

Informo que as identidades dos respondentes e suas respostas serão tratadas com padrões 

profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo assim à legislação brasileira, e as 

informações serão utilizadas somente para fins acadêmicos e científicos. Ressalta-se que   

participação não incidirá em custos, riscos ou ganhos financeiros. 

Desde já contando com seu apoio, agradeço a colaboração. Havendo dúvidas a respeito 

da pesquisa, bem como do questionário, coloco-me à disposição. 

 

Fernanda Almeida Matias    E-mail: fernandamba@id.uff.br 

________________________________________________________________________ 

Abaixo apresenta-se um breve conceito do BSC – Balanced Scorecard. A leitura desse 

conteúdo se faz necessária para que suas respostas possam ser embasadas.  

O BSC- BALANCED SCORECARD 

O BSC é um conjunto balanceado de indicadores financeiros e operacionais que visam 

medir o desempenho da organização, organizados em quatro perspectivas: Financeira; dos 

Clientes; Processos internos e de Aprendizagem e crescimento. 

-Perspectiva Financeira: É caracterizada por demonstrar o desempenho financeiro da 

instituição. Esta medida se relaciona com todas as demais perspectivas, pois deve ser 

também o objetivo delas. Todas a medidas devem buscar melhorar o desempenho 

financeiro. 

-Perspectiva de clientes: Esta perspectiva é caracterizada por definir indicadores de 

satisfação para os clientes. É necessário definir o mercado e segmento em que a 

organização deseja competir, pois esse segmento possui relação estreita com a perspectiva 

financeira. Os indicadores dessa perspectiva são formados de modo a monitorar a maneira 

pela qual a empresa entrega valor real aos clientes, traduzido em itens como rapidez na 

produção e entrega de produtos, qualidade do produto. 

mailto:fernandamba@id.uff.br
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-Perspectiva dos processos internos: Nessa perspectiva são identificados os processos 

internos críticos, em que a empresa necessita ser mais eficiente, atendendo o objetivo dos 

clientes e dos acionistas da organização. 

-Perspectiva de Aprendizado e crescimento: Essa perspectiva trata do investimento em 

pessoas, sistemas e procedimentos. Identifica a estrutura necessária para a empresa se 

desenvolver e melhorar a longo prazo, tanto em recursos humanos, as competências 

necessárias, trabalhando na reciclagem de funcionários, tecnologia da informação, onde 

identificam as redes, infraestrutura necessárias e procedimentos organizacionais. Tais 

inovações trazem melhorias significativas e importantes para os processos internos, 

clientes e acionistas. 

 

Classifique os indicadores  

Em se tratando do seu conhecimento na instituição, pensando nos elementos que compõe 

cada indicador, as questões abaixo têm por objetivo conhecer a importância da informação 

gerada com cada indicador para a instituição. Caso não tenha conhecimento a respeito do 

indicador em específico, leve em consideração sua área de atuação e o conhecimento que 

possui sobre o assunto tratado. Por gentileza não dê uma resposta do tipo: "Esse indicador 

é importante porque ele é bom". Reflita no que essa informação significa para a instituição. 

Classifique conforme sua opinião se você considera dispensáveis ou indispensáveis para a 

instituição, o indicador selecionado: 

 
1.1 TC - Taxa De Concluintes 

 
Alunos Concluintes 
Alunos ingressantes 

 

 

1.1 TC - Taxa De Concluintes        (     ) Dispensável (   )Indispensável 

 
Justifique sua resposta:  
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DELPHI 

 

Esse formulário tem por objetivo buscar a convergência de respostas para o indicador 

"IALM - Índice de afastamento por licença médica", uma vez que houve divergência nas 

respostas durante a primeira rodada de entrevistas. 

Sabe-se que esse indicador é medido da seguinte forma: 

Número de afastamento licença médica por doença dividido pelo número total de servidores 

Os resultados obtidos para essa questão foram:  

66,67%  INDISPENSÁVEL 

33,33%  DISPENSÁVEL 

 

Justificativas para Indispensável:  

- Importante para avaliar o acometimento de servidores por doença, e desenvolver ações 

preventivas que ajudem na saúde do servidor. 

-Conhecer as doenças que mais atingem os servidores é importante para podermos fazer 

um planejamento das ações que devemos tomar para prevenção de novos casos. 

Justificativa para Dispensável:  

-Não acho relevante, porquê as doenças precisariam de um outro tipo de índice para ligar 

a sua existência com a execução das atividades, no mais, é normal que pessoas fiquem 

doente, e precisem sair em afastamento, e a instituição tem que estar preparada para 

eventuais emergências como um ou outro servidor a menos no quadro por alguns dias.  

1- Refletindo sobre os argumentos das justificativas ora apresentadas, gostaríamos de 

contar com seu apoio no sentido de reavaliar a sua resposta. Isso não significa que você é 

obrigado a mudar a sua resposta, mas sim refletir sobre as novas informações 

disponibilizadas que, talvez, não tenham sido levadas em consideração no momento da 

primeira entrevista. Sendo assim, reclassifique, conforme sua percepção e novas 

informações disponíveis, se você considera dispensável ou indispensável para a instituição 

o indicador "IALM - Índice De Afastamento Por Licença Médica". 

4.7- IALM - Índice De Afastamento Por Licença 
Médica 

(
N.afastamento.licença.medica.por.doenças

n.total.servidores
) 

 

(    )Dispensável 

(    )Indispensável 

 

Justifique sua resposta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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ANEXO A 

INDICADORES DO TCU 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES 
 

(1) CUSTO CORRENTE 

(+) Despesas correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3300000) 

(-) 65% das despesas correntes do(s) hospital(is) universitário(s) e maternidade 

(-) Aposentadorias e Reformas (conta SIAFI nº 3319001) 

(-) Pensões (conta SIAFI nº 3319003) 

(-) Sentenças Judiciais (conta SIAFI nº 3319091) 

(-) Despesas com pessoal cedido - docente1 

(-) Despesas com pessoal cedido - técnico-administrativo1 

(-) Despesa com afastamento País/Exterior - docente1 

(-) Despesa com afastamento País/Exterior - técnico-administrativo1 

 

1 O número de servidores e docentes cedidos ou afastados deve ser o número apurado 

no dia 31/12 de cada exercício. 

• O custo corrente será aquele realizado entre 01/01 e 31/12 do exercício, 

independentemente do ano letivo. 

• Devem ser subtraídas as despesas com os afastamentos para servir em outro órgão ou 

entidade, mandato eletivo, e estudo ou missão no exterior (Título III, Capítulo V, da Lei nº 

8.112/90), incluindo-se, se for o caso, afastamento para estudo no país. 

• Não devem ser subtraídas despesas de pessoal em licença para capacitação (Título III, 

Capítulo IV, Seção VI, da Lei nº 8.112/90), ou em licença para tratamento de saúde, licença 

gestante, adotante ou paternidade e licença por acidente em serviço (Título VI, Capítulo II, 

Seções IV, V e VI, da Lei nº 8.112/90). 

• Não devem ser subtraídas as despesas com pessoal cedido que forem reembolsadas pela 

entidade a qual foi cedido o servidor. 

 

(2) NÚMERO DE ALUNOS 

• São considerados no cálculo todos os alunos registrados no ano letivo referente ao 

exercício em cursos de:  

a) graduação, ministrados nos turnos diurno e noturno; 

b) pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado; 

c) residência médica; 

• os dados semestrais devem ser somados e divididos por dois; 

• não devem ser incluídos alunos ou participantes de atividades de extensão e de 

especialização; 

• não devem ser considerados alunos de mestrado profissionalizante; 
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• não devem ser incluídos alunos de cursos à distância. 

 

(2.1) AG = total de alunos regularmente matriculados na graduação 

APG = total de alunos na pós-graduação stricto sensu, incluindo-se alunos de mestrado e 

de doutorado 

AR = alunos de residência médica 

 

(2.2) Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI): 

É calculado pela fórmula: 

AGTI = Σtodos os cursos (NDI∗ DPC)(1+ [Fator de Retenção]) + ((NI - NDI)/4)∗ DPC)  

NDI = Número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício, em cada curso 

DPC = Duração padrão do curso 

NI = Número de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao exercício, em cada curso 

Fator de Retenção calculado de acordo com metodologia da SESu 

 

(2.3) Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE) 

AGE = Σtodos os cursos (NDI∗ DPC)(1+ [Fator de Retenção]) + ((NI - NDI)/4)∗ DPC)  ∗ 

[Peso do grupo em que se insere o curso] 

NDI = Número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício, em cada curso 

DPC = Duração padrão do curso 

NI = Número de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao exercício, em cada curso 

Fator de Retenção e Peso do grupo calculados de acordo com metodologia da SESu 

 

(2.4) Número de Alunos Tempo Integral de Pós - Graduação (APGTI) e de Residência 

(ARTI) 

Para o cálculo de alunos tempo integral, os alunos de mestrado, doutorado e residência 

devem ser computados com peso dois: 

APGTI = 2∗ APG e ARTI = 2∗ AR 

 
(3) NÚMERO DE PROFESSORES 

Deve ser considerado como referência o docente de tempo integral (40 horas/semana, com 

ou sem Dedicação Exclusiva - DE), convertendo-se proporcionalmente os que se 

enquadrem em outros regimes de dedicação: 

 
 

REGIME DEDICAÇÃO 
 

PESO 

20 horas/semana 0,50 
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40 horas/semana 1,00 

Dedicação Exclusiva  1,00 

 

(=) Número de professores  

(+) professores em exercício efetivo, inclusive ocupantes de funções gratificadas e cargos 
comissionados 

(+) substitutos e visitantes 

(-) professores afastados para capacitação ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades 
da administração pública em 31/12 do exercício 

 

• Como professores devem ser considerados apenas aqueles que trabalham no ensino 

superior (graduação, pós-graduação stricto sensu e residência). 

• Professores que atuam exclusivamente no ensino médio de escolas vinculadas à IFES 

não devem contar como professores. 

 
(4) NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 
Deve ser considerado como referência o servidor de tempo integral (40 horas/semana), 

convertendo-se proporcionalmente os que se enquadrem em outros regimes de trabalho. 

 

REGIME DE TRABALHO PESO 

20 horas/semana 0,50 

30 horas/semana 1,00 

40 horas/semana 1,00 

 

(=) Número de funcionários 

(+) servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade 

(+) contratados sob a forma de prestação temporária de serviços 

(-) funcionários afastados para capacitação ou cedidos para outros órgãos/entidades da 
administração pública em 31/12 do exercício 

 

(5) CONCEITO CAPES PARA PROGRAMAS DE PÓS – GRADUAÇÃO 

Deve ser considerado o conceito da última avaliação realizada pela CAPES, cujos valores 

podem variar de 1 a 7, sendo que, para os programas que oferecem apenas o Mestrado, a 

nota máxima é 5, enquanto que, para os programas que também oferecem Doutorado, a 

nota máxima é 7. 

 

Para obter o Conceito CAPES da IFES, deve ser feita a média aritmética dos conceitos 

CAPES de todos os programas de pós-graduação stricto sensu (com mestrado ou com 

mestrado e doutorado) da instituição que tenham sido objeto de avaliação. 

 

(6) QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Para qualificar o corpo docente, é aplicada, ao número de professores (professores em 

exercício efetivo + substitutos + visitantes - professores afastados para capacitação ou 
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cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do 

exercício), a seguinte ponderação: 

 

QUALIFICAÇÃO  PESO 

Docentes doutores (D)  5 

Docentes mestres (M)  3 

Docentes com especialização (E)  2 

Docentes graduados (G)  1 

 
• Nesse cálculo não deve ser considerado o regime de trabalho (20h ou 40h semanais) do 
professor. 
 
 
(7) NÚMERO DE DIPLOMADOS E NÚMERO DE INGRESSANTES NA GRADUAÇÃO 
  
Para o número de diplomados (NDI), deve-se considerar o número de concluintes (que 

completaram os créditos, mesmo não tendo colado grau) dos cursos no ano letivo 

correspondente 

ao exercício, somando-se o número de concluintes nos dois semestres do ano. 

 

Se o número de diplomados do 2º semestre do ano X não estiver disponível, em decorrência 

de atraso no calendário letivo, devem ser utilizados no cálculo o número de diplomados do 

2º semestre do ano X-1 e número de diplomados do 1º semestre do ano X. 

 

Os alunos dos cursos em extinção devem ser considerados normalmente, enquanto houver 

turmas regulares concluindo o curso. 

 

Para o cálculo dos ingressantes, deve ser considerado o ano do suposto ingresso dos 

estudantes que se graduam no exercício, com base na duração padrão prevista para cada 

curso. 

 

Assim, para o caso de cursos anuais com duração de 4 anos, deve ser considerado o 

número de ingressantes de quatro anos letivos atrás; para cursos com duração de 5 anos, 

devem ser considerados os ingressantes de cinco anos letivos atrás. 

 

Nº total de alunos ingressantes = NI4 + NI5 + NI6 
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NI4 = Número de ingressantes do exercício letivo de quatro anos letivos atrás, referentes 

aos cursos com duração prevista de 4 anos 

NI5 = Número de ingressantes do exercício letivo de cinco anos letivos atrás, referentes 

aos cursos com duração prevista de 5 anos  

NI6 = Número de ingressantes do exercício letivo de seis anos letivos atrás, referentes aos 

cursos com duração prevista de 6 anos 

 

No caso de cursos semestrais, o cálculo dos ingressantes deve considerar os dois 

semestres de suposto ingresso dos estudantes que se graduam nos dois semestres do 

exercício em questão, com base na duração padrão prevista para cada curso. 

 

Assim, para cursos com duração de 8 semestres (4 anos), devem ser considerados os 

ingressantes de oito semestres atrás, em relação aos dois semestres do ano letivo em 

análise; para cursos com duração de 10 semestres (5 anos), devem ser considerados os 

ingressantes de dez semestres atrás, em relação aos dois semestres do ano letivo em 

análise. 

 

Nº total de alunos ingresantes = NI8 + NI10 + NI12 

 

NI8 = Número de ingressantes dos dois semestres há oito semestres, referentes aos cursos 

com duração prevista de oito semestres (ex: para concluintes em 2002, devem ser 

considerados os ingressantes do 2º semestre/98 e do 1º semestre/99); 

 

Ingressantes 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1ºse
m 

2º 
sem 

1ºse
m 

2º 
sem 

1ºse
m 

2º 
sem 

1ºse
m 

2º 
sem 

1ºse
m 

2º 
sem 

1ºse
m 

2º 
sem 

 I       C    

  I       C   

Legenda: I= Ingressantes 
               C= Concluintes  

 
 

NI10 = Número de ingressantes dos dois semestres há dez semestres, referentes aos 

cursos com duração prevista de dez semestres (ex: para concluintes em 2002, devem ser 

considerados os ingressantes do 2º semestre/97 e do 1º semestre/98); 

NI12 = Número de ingressantes dos dois semestres há doze semestres, referentes aos 

cursos com duração prevista de doze semestres (ex: para concluintes em 2002, devem ser 

considerados os ingressantes do 2º semestre/96 e do 1º semestre/97). 
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Com esse procedimento, que é referente ao cálculo do indicador IX – Taxa de 

Sucesso na Graduação - TSG, não há ingressantes de cursos novos que ainda não tiveram 

turmas regulares de concluintes (turmas que tenham concluído os créditos na duração 

padrão curso). Esses cursos não devem ser considerados nesse indicador. 

 

OBSERVAÇÃO: PARÂMETROS REFERENTES A ATIVIDADES DE EXTENSÃO E 

ESPECIALIZAÇÃO 

No conjunto mínimo fixado pela Decisão no TCU, não há indicadores que 

explicitamente contemplem as atividades de extensão e especialização. Como essas ações 

podem ser bastante heterogêneas nas diferentes IFES, é recomendável que, a critério da 

instituição, esse conjunto proposto pelo TCU seja acrescido de alguns indicadores (até dois 

ou três) que reflitam tais atividades. Os indicadores acrescidos poderão vir a ser 

considerados na etapa de avaliação e aprimoramento do conjunto de indicadores do TCU, 

com vistas a sua possível inclusão no conjunto atualmente válido. 

 

Nesse sentido, é importante que os indicadores adicionais propostos sejam 

passíveis de apuração e verificação, sejam comparáveis e reflitam com confiabilidade 

aspectos da realidade acadêmica, especialmente quanto a atividades de extensão e 

especialização. 
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ANEXO B 

 

 

Quadro de Indicadores do SINAES oriundos no Instrumento De Avaliação De Cursos De 

Graduação Presencial E A Distância -Autorização (Outubro/2017). 

 

Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica 

1.1  Políticas institucionais no âmbito do curso 

1.2 Objetivos do curso 

1.3 Perfil profissional do egresso 

1.4 Estrutura curricular 

1.5 Conteúdos curriculares 

1.6 Metodologia 

1.7 Estágio curricular supervisionado (Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio 
supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que não 
esteja previsto nas DCN). 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação Básica. 
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação Básica. 
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

1.10 Atividades complementares. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem atividades 
complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no 
PPC (desde que não esteja previsto nas DCN). 

1.11 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Obrigatório para cursos cujas DCN preveem 
TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto 
nas DCN) 

1.12 Apoio ao discente 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

1.14 Atividades de tutoria. Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos 
presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância 
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria. Exclusivo 
para cursos na modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas 
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 
de outubro de 2016). 

1.16 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino aprendizagem 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Exclusivo para cursos na modalidade a 
distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na 
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

1.18 Material didático. NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático no 
PPC. 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 

1.20 Número de vagas 
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1.21 Integração com as redes públicas de ensino. Obrigatório para licenciaturas. NSA para os 
cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 
Integração com as redes públicas de ensino. Obrigatório para licenciaturas. NSA para os 
cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS). Obrigatório para 
cursos da área da saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o 
sistema local e regional de saúde/SUS. 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde Obrigatório para cursos da área da 
saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e 
regional de saúde/SUS. 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas Obrigatório para licenciaturas. NSA para 
os demais cursos. 

Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

2.2 Equipe multidisciplinar. Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos 
presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância 
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016) 

2.3 Regime de trabalho do coordenador de curso 

2.4 Corpo docente: titulação 

2.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

2.6 Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência 
superior) NSA para cursos de licenciatura. 

2.7 Experiência no exercício da docência na educação básica. Obrigatório para cursos de 
licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. NSA para os demais cursos. 

2.8 Experiência no exercício da docência superior. 

2.9 Experiência no exercício da docência na educação a distância. NSA para cursos 
totalmente presenciais. 

2.10 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância. NSA para cursos totalmente 
presenciais. 

2.11 Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

2.12 Titulação e formação do corpo de tutores do curso. NSA para cursos totalmente 
presenciais 

2.13 Experiência do corpo de tutores em educação a distância. Exclusivo para cursos na 
modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 
2016). 

2.14 Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e 
coordenadores de curso a distância Exclusivo para cursos na modalidade a distância e 
para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade 
a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

2.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 

Dimensão 3 – Infraestrutura 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral. Considerar os espaços de trabalho 
para os docentes em Tempo Integral do primeiro ano do curso (CST) ou dois primeiros 
anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 
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3.3 Sala coletiva de professores. NSA para IES que possui espaço de trabalho individual para 
todos os docentes do curso. Considera r a sala coletiva de professores para os docentes 
do primeiro ano do curso (CST) ou dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.4 Salas de aula. NSA para cursos a distância que não preveem atividades presenciais na 
Sede Considerar as salas de aula para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois 
primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática. Considerar o laboratório de 
informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática, para o primeiro ano 
do curso (CST) ou para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC ). Considerar o acervo da bibliografia básica 
para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos 
(bacharelados/licenciaturas). 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC ). Considerar o acervo da 
bibliografia complementar para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros 
anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica. NSA para cursos que não utilizam laboratórios 
didáticos de formação básica, conforme PPC. Para cursos a distância, verificar os 
laboratórios especializados da sede e dos polos (cujas informações devem estar 
disponíveis na sede da instituição). Considerar os laboratórios para o primeiro ano do 
curso (CST) ou para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica. NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. Para cursos a distância, 
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos (cujas informações devem 
estar disponíveis na sede da instituição). Considerar os laboratórios para o primeiro ano 
do curso (CST) ou para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde. Obrigatório para os cursos da área de 
saúde, desde que contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. 

3.11 Laboratórios de habilidades. Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que 
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados. Obrigatório para os cursos 
da área de saúde, desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

3.13 Biotérios. Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC. 
NSA para os demais cursos. 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística). NSA 
para cursos presenciais que não contemplam material didático no PPC. 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 
mediação e atividades jurídicas reais. Obrigatório para Cursos de Direito, desde que 
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

3.16 Ambientes profissionais vinculados ao curso. Exclusivo para cursos à distância com 
previsão no PPC de utilização de ambientes profissionais. 

 


