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RESUMO 

 

A crescente demanda por informações que auxiliem no desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil, impulsionadas pelas políticas públicas de inclusão no 
ensino, consolidou-se com a disseminação da utilização de indicadores de 
desempenho. Esta pesquisa tem por objetivo propor uma metodologia para a 
elaboração de um indicador que auxiliará as organizações públicas em uma gestão 
mais eficiente, econômica e transparente na utilização e distribuição dos recursos 
públicos. A importância do planejamento estratégico, da gestão estratégica, dos 
indicadores de desempenho e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
Instituto Federal do Paraná (IFPR) foram abordados na revisão da literatura técnico-
científica. As ferramentas de tecnologia da informação (TI), principalmente da 
tecnologia de Business Intelligence (BI), que incorporam os sistemas de apoio à 
decisão, foram revisadas para esta dissertação e serão utilizadas no 
desenvolvimento da metodologia. A metodologia consiste na aplicação de um 
questionário denominado de “Pesquisa para o Desenvolvimento de Tecnologia”, 
baseando-se nos indicadores educacionais obtidos do Tribunal de Contas da União 
(TCU), da matriz orçamentária do IFPR e do PDI/IFPR. Com o resultado do 
questionário aplicado elaborou-se o indicador de gestão e, acrescentando-se os 
dados obtidos de sistemas acadêmicos, relatórios de gestão e portais de informação 
do IFPR às ferramentas de apoio à decisão, formou-se um estudo de caso. Para 
auxiliar no estudo de caso e na visualização dos resultados desta etapa foi utilizado 
um software de BI, contemplando os componentes estudados de um sistema de 
apoio à decisão. O estudo de caso é apresentado em uma instituição educacional 
(IFPR), multicampi (20 campi estabelecidos), com aproximadamente 10.000 alunos e 
2.000 servidores públicos (técnicos administrativos e docentes) e com cursos de 
vários níveis de ensino. Isso ressalta a complexidade do controle organizacional e da 
distribuição orçamentária da instituição e da necessidade de um controle efetivo para 
a tomada de decisão. Este controle dar-se-á através da utilização de indicadores de 
desempenho. Para a pesquisa foi utilizado somente um indicador de gestão, 
englobando os indicadores educacionais pesquisados, auxiliando na gestão e na 
tomada de decisão dos gestores do IFPR. 
 

Palavras chave: Gestão Recursos Públicos, Planejamento Estratégico, Indicadores 
de Gestão, Sistemas de Apoio à Decisão, Business Intelligence, Distribuição 
Orçamentária.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The growing demand for specialized information to assist in the socioeconomic 
development of Brazil, driven by more inclusive education public policies, was 
consolidated with the dissemination of the use of performance indicators. This 
research aims to propose a methodology for the development of an indicator that will 
help public organizations to achieve a more efficient, economical and transparent 
management of use and distribution of public resources. The importance of strategic 
planning, strategic management, performance indicators and the Institutional 
Development Plan (PDI) of the Federal Institute of Paraná (IFPR) were covered in 
the scientific and technical literature review. The information technology (IT) tools, 
especially the Business Intelligence (BI), technology that incorporate decision support 
systems have been revised for this dissertation and will be used in the methodology 
development. The methodology involves the application of a questionnaire called 
"Research for Technology Development", based on educational indicators obtained 
from the Union Audit Court (TCU), the budget matrix of IFPR and PDI/IFPR. Findings 
from those questionnaires help the management indicator to be created; once the 
indicator was created and adding the data of academic systems, management 
reports and IFPR information portals to tools to support decision, the case study was 
established. In order to provide assistance in the case study and the results of this 
step visualization, a Business Intelligence (BI) software was used, covering the 
components studied a decision support system. The case study is presented in an 
educational institution (IFPR) multicampi (20 established campi), with approximately 
10,000 students and 2,000 civil servants (administrative staff and teachers) and 
courses of various levels of education. This scenario highlights the complexity of 
organizational control and budgetary distribution of the institution and the need for an 
effective control of such administrative decisions and decision makings. This control 
will be given through the use of performance indicators. The study uses one indicator 
of management, encompassing several educational indicators surveyed together, in 
order to assist in the management and decision making of IFPR managers. 
 
Keywords: Management Public Resources, Strategic Planning, Management 
Indicators, Systems Decision Support, Business Intelligence, Budget Distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A educação e a gestão da educação no Brasil são temas antigos que 

seguem os avanços da globalização da economia e têm-se adaptado, num contexto 

da educação brasileira, para a utilização das conquistas científicas e tecnológicas 

mundiais. 

Num contexto político, mas longe das discussões entre os modelos 

neoliberais dos governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso1 e de Luiz 

Inácio Lula da Silva2, com continuidade no governo da presidente Dilma Rousseff3, é 

importante ressaltar que houve um avanço no acesso de jovens e adultos da classe 

trabalhadora ao ensino técnico e profissional.  

Em 29 de dezembro de 2008, com a instituição da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (REDE FEDERAL) e a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), permitiu-se a oferta de 

vários cursos técnicos e profissionalizantes seguindo as políticas públicas do 

Governo Federal. 

Pacheco (2011, p.32), um dos idealizadores dos Institutos Federais, 

descreve os IF como um modelo de educação, pois utilizando-se de arranjos 

regionais e locais, possuem um desenvolvimento sustentável e de inclusão social na 

sua proposta de organização e gestão.  

Como a principal preocupação das empresas hoje em dia é em relação ao 

seu desempenho, se está satisfatório ou não, a utilização dos indicadores de 

desempenho é de fundamental importância para qualquer organização. O ensino 

público do Brasil não poderia ficar fora deste contexto, portanto o Ministério da 

Educação (MEC) passou a utilizar indicadores de desempenho para definir e orientar 

as suas políticas públicas de ensino. 

                                                 

 

 

 

 
1
 Fernando Henrique Cardoso (FHC) governou o Brasil por dois mandatos, 1º. mandato (1994-1997) 

e 2º.mandato (1998-2002). 
2
 Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) governou o Brasil por dois mandatos, 1º. mandato (2003-2007) e 2º. 

Mandato (2007-2011). 
3
 Dilma Rousseff governou o Brasil por dois mandatos, 1º. mandato (2011-2014) e 2º. mandato (2014-

2018). 
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Para exemplificar, na FIGURA 1 é apresentado o resultado da utilização de 

indicadores em instituições públicas, especificamente o Índice de Desenvolvimento 

do Ensino Básico (IDEB) para o ensino médio (IDEB – EM) com as suas metas 

estabelecidas pelo MEC (Metas MEC). 

Observa-se que para os anos de 2007, 2009 e 2011 o resultado do índice 

IDEB – EM, alcançou a meta estabelecidas pelo MEC, porém em 2013 a meta não 

foi atingida. Portanto, as instituições de ensino médio devem promover ações 

necessárias para que as metas estabelecidas sejam alcançadas nos anos 

posteriores. 

 

 

FIGURA 1 – RESULTADO IDEB BRASIL x META MEC PARA O ENSINO MÉDIO (EM) 
FONTE: Adaptado do resultado do Portal do INEP

4
 

 

 

A proposta da dissertação é a elaboração e utilização de um indicador de 

gestão composto de outros indicadores educacionais para um gerenciamento e uma 

distribuição orçamentária entre os campi dos IF seguindo o planejamento estratégico 

e metas propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e também 

seguindo as metas estabelecidas pelas políticas públicas governamentais regidas e 

regulamentadas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) do Ministério da Educação 

(MEC). E ainda, para testar a aplicabilidade e viabilidade da metodologia sugerida 

                                                 

 

 

 

 
4
 Disponível em<http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=4556761>. Acesso julho/2016. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=4556761
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na presente dissertação, a mesma utilizará informações advindas do PDI/IF e do 

PNE/MEC. 

Como base para a elaboração de um indicador de gestão composto por 

outros indicadores educacionais utilizou-se como norteador, o gerenciamento 

estratégico dos IF, o documento denominado de PDI, que estabelece a 

implementação e o acompanhamento dos objetivos, estratégias e projetos e como 

plano de distribuição orçamentária, o documento denominado de Plano de 

Distribuição Orçamentária (PDO). 

Com a metodologia criada para a elaboração do indicador de gestão foi 

possível a sua aplicação em um estudo de caso enfocado nos IF, em especial no 

Instituto Federal do Paraná (IFPR). Para isso foi utilizada a mais moderna 

ferramenta de tecnologia da informação: Business Intelligence (BI) (SANTOS; 

RAMOS, 2006). 

Os dados reais, extraídos a partir de aplicativos de gerenciamento de banco 

de dados, são provenientes dos sistemas institucionais e dos sistemas 

disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG). 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
Contribuir, utilizando a tecnologia da informação, para uma gestão pública 

mais eficiente e transparente na distribuição, no gerenciamento e na aplicação dos 

recursos públicos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos são: 

 Analisar o roteiro de uma gestão estratégica e do PDI/IFPR; 

 Aplicar as ferramentas de tecnologia da informação (TI) a serem 

utilizadas no estudo de caso; 

 Pesquisar, modelar e agrupar os dados orçamentários e educacionais 

extraídos dos canais de informação do IFPR;  



19 

 

 Propor os indicadores educacionais que irão compor a metodologia de 

elaboração do indicador de gestão; 

 Desenvolver uma metodologia de elaboração do indicador de gestão; 

 Validar a metodologia do indicador de gestão em um estudo de caso 

no IFPR;  

 Analisar os resultados da metodologia aplicada ao estudo de caso do 

IFPR. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
A elaboração e desenvolvimento da metodologia da distribuição 

orçamentária para as unidades organizacionais das instituições da REDE FEDERAL 

, depois do montante total definido pelo MEC, faz parte do planejamento estratégico 

de cada instituição.  

Como a REDE FEDERAL é constituída de instituições mais antigas que já 

possuem a sua própria metodologia de distribuição dos recursos orçamentários e de 

outras instituições que estão à procura desta metodologia. Uma padronização da 

metodologia para essas novas instituições, com base nos critérios de cada 

organização, auxiliará em uma distribuição mais coerente e possibilitará em uma 

tomada de decisão mais justa. 

A justificativa principal para o presente desenvolvimento é o ordenamento 

dos indicadores disponibilizados pelo MEC em uma metodologia que possibilite à 

instituição a análise dos seus resultados, mostrando aonde estão os problemas e 

propondo soluções para cada unidade organizacional. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
No Capítulo 1 é apresentado o contexto da dissertação, o objetivo geral e os 

objetivos específicos e a justificativa. Em seguida, no Capítulo 2 são apresentados a 

fundamentação teórica, os conceitos básicos sobre planejamento estratégico e 

orçamentário e os detalhes dos documentos - Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Plano de Distribuição Orçamentária (PDO) - que norteiam o 
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IFPR estrategicamente e na distribuição de recursos. Complementando o Capítulo 2, 

são apresentados a fundamentação teórica e o estado da arte sobre a elaboração e 

utilização de indicadores de gestão. 

O Capítulo 3 mostra os conceitos e as ferramentas de tecnologia da 

informação (TI) para auxiliar os gestores da instituição na tomada de decisão e no 

Capítulo 4 é proposta uma metodologia com as fases para a elaboração de um 

indicador de gestão, objeto dessa dissertação. 

No Capítulo 5, utilizando as ferramentas de TI do Capítulo 3, a metodologia 

é aplicada em um estudo de caso para o IFPR, com a análise dos resultados 

apresentados e discutidos no Capítulo 6.  

Para encerrar, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões e uma 

sugestão de trabalhos futuros relevantes para o tema abordado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 
Em 1909, a história da REDE FEDERAL começou a sua trajetória na 

educação profissional, científica e tecnológica do Brasil. Porém somente em 1980 

com um novo cenário econômico e produtivo a educação profissional cresceu em 

todo o território nacional com a origem dos Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFET) e posteriormente em 29 de dezembro de 2008 

com a instituição da REDE FEDERAL e da criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia.  

A REDE FEDERAL (FIGURA 2) é vinculada à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do MEC. Compete à SETEC, conforme o Art. 13 

do Decreto nº. 7.690, de 2 de março de 2012: 

 Planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e 

implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica; 

 Fortalecer a Rede Pública Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, buscando a adequada disponibilidade orçamentária e 

financeira para a sua efetiva manutenção e expansão; 

 Promover e realizar pesquisas e estudos de políticas estratégicas, 

objetivando o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; 

 Desenvolver novos modelos de gestão e de parceria público-privada, na 

perspectiva da unificação, otimização e expansão da Educação 

Profissional e Tecnológica; 

 Estabelecer estratégias que possibilitem maior visibilidade e 

reconhecimento social da Educação Profissional e Tecnológica; 

 Apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica dos sistemas de ensino, nos diferentes níveis 

de governo; 

 Estabelecer mecanismos de articulação e integração com os sistemas de 

ensino, os setores produtivos e demais agentes sociais no que diz 

respeito à demanda quantitativa e qualitativa de profissionais, no âmbito 

da Educação Profissional e Tecnológica; 
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 Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica; 

 Elaborar, manter e atualizar o catálogo nacional de cursos técnicos e o 

catálogo nacional de cursos de formação inicial e continuada, no âmbito 

da Educação Profissional e Tecnológica e 

 Estabelecer diretrizes para as ações de expansão e avaliação da 

Educação Profissional e Tecnológica em consonância com o Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

 

 

 

 

Os Institutos Federais (IF) surgiram com o principal objetivo de ministrar a 

educação profissional e técnica nas diferentes modalidades de ensino como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi.  

Sendo assim, como autarquias, possuem uma autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Cada IF possui na sua 

estrutura uma Reitoria com no máximo cinco pró-reitorias e algumas diretorias 

sistêmicas. Compete à Reitoria a função estratégica da definição das políticas, 

Ministério da Educação (MEC) 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 

Secretaria de Educação Superior (SESu) 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(REDE FEDERAL) 
 

 

 

 

 

 

 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) 
 

Rede Federal de Instituições de Ensino Superior 
 

 

 

 

 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

FIGURA 2 - ESTRUTURA DO MEC PARA A REDE FEDERAL 
FONTE: O autor 
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diretrizes, supervisão e controle. Os campi também fazem parte da estrutura de um 

IF e são responsáveis pela execução dos objetivos finalísticos institucionais 

definidos pela Reitoria. 

Atualmente a REDE FEDERAL é composta por 38 Institutos Federais 

(FIGURA 3) representando cada um dos estados brasileiros, pelo CEFET-RJ e 

CEFET-MG, pelas 25 escolas vinculadas às Universidades Federais, pelo Colégio 

Pedro II e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

 

 
FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DA REDE FEDERAL POR UF 
FONTE: PORTAL MEC (2015) 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

  
2.2.1 Planejamento Estratégico 

 
O planejamento estratégico surgiu em meados da década de 60, através das 

metodologias de planejamento propostas por Igor Ansoff e por pesquisadores do 

Stanford Research Institute. Consiste de um processo gerencial que analisa a 

instituição sob vários aspectos, direcionando seus rumos e monitorando suas ações 

de forma concreta. 

 Nos seus primórdios, o planejamento estratégico era considerado por 

Ansoff, Declerck e Hayes (1981) uma análise das oportunidades oferecidas pelo 
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ambiente organizacional e da estratégia com pontos fortes e fracos da empresa, 

para que os objetivos sejam atendidos de modo satisfatório.  

Diante de avanços tecnológicos, econômicos e sociais as organizações 

adotaram uma postura mais competitiva, na qual o planejamento estratégico 

assumiu uma grande importância, pois proporcionou uma maior flexibilidade e 

rapidez na antecipação às mudanças do ambiente que as cercam. 

Segundo Kotler (1975), “o planejamento estratégico trata de uma 

metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização, visando um maior grau de interação com o ambiente”.  

Bornholdt (1997) afirmou que todas as empresas tem um planejamento 

estratégico e considera cinco pontos importantes no processo para a administração 

das estratégias: antecipar, decidir, agir, empreender e criar. 

O planejamento estratégico, acompanhando as várias mudanças ocorridas 

em âmbito mundial, sofreu períodos de ascendência e decadência na sua utilização, 

portanto muitos especialistas alertam sobre o risco das organizações adotarem 

soluções sem um enfoque estratégico, criando riscos, como por exemplo, da 

possibilidade da estratégia não condizer com a realidade da organização. 

Segundo Drucker (1998), o planejamento estratégico de uma organização é 

um processo contínuo, com riscos nas tomadas de decisão e com ações 

necessárias para que essas decisões sejam as mais corretas possíveis. 

Porter (2002) argumenta que nos anos 90, várias empresas perderam o foco 

no que tinham planejado, pois quiseram seguir os vários modelos gerenciais que 

surgiram, estabelecendo um caos no conceito do planejamento estratégico. 

Joyce, Nhoria e Roberson (2003) realizaram uma pesquisa com o objetivo 

de identificar os motivos que certas empresas de um mesmo setor e porte 

prosperam e outras não, nos contextos mais difíceis e complicados da economia. O 

resultado da pesquisa mostrou que o planejamento estratégico é uma das práticas 

mais importantes e fundamentais realizadas nas empresas com maior sucesso. 

Dessa forma, os autores demonstraram que a estratégia é um fator chave para o 

sucesso das empresas. 

Já Kaplan e Norton (2004), afirmam que a fase é de renovação e 

reinvenção. Os autores argumentam, com suma importância, que as organizações 

voltem a utilizar o planejamento estratégico como ferramenta de sustentabilidade. 
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Então, pode-se considerar que o planejamento estratégico é um processo 

sistemático que converge para as tomadas de decisão, sempre com o objetivo de 

melhorar o desempenho da organização. Antever as mudanças, identificar as 

oportunidades e colocar o planejamento em conformidade com objetivo da 

organização e com as ações são também algumas funções de um planejamento 

estratégico. 

 

 

2.2.2 Plano Estratégico 

 
O plano estratégico é a consolidação de ideias, em função da experiência e 

formação dos envolvidos, portanto não é um consenso entre os autores especialistas 

da área de planejamento estratégico. Ainda assim, a FIGURA 4 apresenta um roteiro 

básico que mostra todas as fases possíveis. 

 
FIGURA 4 - ROTEIRO BÁSICO PARA A FORMULAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO 
FONTE: Adaptado do Portal Administração

5 
 

 

A primeira etapa se refere à visão da organização, responsável pela situação 

desejada e às expectativas da alta administração da instituição. Detecta os sinais de 

                                                 

 

 

 

 
5
 Disponível em <http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-

que-e.html> Acesso em jan/2016. 

http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html
http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html
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mudança, identifica oportunidades e ameaças e direciona esforços para transformar 

uma ideia em uma ação concreta. 

A próxima etapa é da análise do ambiente, se faz um diagnóstico dos fatores 

externos e internos capazes de influenciar a atuação da instituição. Na FIGURA 5 

está representada a conhecida matriz SWOT. 

 
 

FIGURA 5 - MATRIZ SWOT 
FONTE: Adaptado do Portal Administração

6
 

 
 

Na matriz SWOT, as características da organização que podem influenciar 

seu desempenho positivamente são as forças (strenghts) e negativamente são as 

fraquezas (weaknesses). As situações externas que aproveitadas adequadamente 

pela instituição com influência positiva são as oportunidades (opportunities) e as que 

se não eliminadas ou minimizadas influenciam negativamente são as ameaças 

(threats). 

A terceira etapa é a missão da organização responsável pelo motivo da 

existência da instituição e qual a postura que a instituição terá perante o setor de 

mercado atuante. Os objetivos, quarta etapa, é a situação na qual a organização 

pretende atingir. Os desafios são algo que deve, num prazo definido, ser perseguido 

e as metas são passos ou etapas necessárias para se alcançarem os objetivos. 

Na etapa das estratégias e políticas são definidas as estratégias – ações ou 

caminhos necessários para que se atinjam os objetivos – e as políticas – parâmetros 

                                                 

 

 

 

 
6
 Disponível em <http://www.portal-administracao.com/2014/01/analise-swot-conceito-e-

aplicacao.html> Acesso mar/2016. 
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e orientações para a tomada de decisão, base de sustentação do planejamento 

estratégico. 

No estabelecimento dos projetos e planos de ação são definidos os projetos 

que permitirão à organização por em prática as estratégias definidas anteriormente. 

O planejamento da ação é comum nos projetos que contribuem para que um mesmo 

objetivo, desafio ou meta seja alcançado. Na etapa do planejamento do orçamento 

são analisados os recursos que serão necessários para que cada objetivo, desafio 

ou meta seja atingido.  

 

 

2.2.3 Gestão Estratégica 

 
A gestão estratégica é um processo contínuo e integrado, baseado no 

planejamento estratégico, na execução e no acompanhamento da estratégia, que 

auxilia a administração no gerenciamento da organização. O plano estratégico trata 

da missão, visão e dos objetivos da organização. A execução da estratégia consiste 

em como alcançar os objetivos por meio de projetos e processos. O 

acompanhamento da estratégia faz o monitoramento e a avaliação do processo de 

gestão estratégica para que tudo ocorra como foi planejado. 

 

 

FIGURA 6 - ROTEIRO DE UMA GESTÃO ESTRATÉGICA 
FONTE: Adaptado do Portal Administração

7 
 

 

                                                 

 

 

 

 
7
 Disponível em <http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-

que-e.html> Acesso mar/2016. 

http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html
http://www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-e.html
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O roteiro de uma gestão estratégica foi dividido em duas partes (FIGURA 6), 

a primeira (permanentes) contém a etapa menos sujeita às mudanças do ambiente; 

seria a definição da missão e da visão da organização. Na segunda (modificáveis), 

as etapas variam conforme as mudanças do ambiente organizacional. Inclui a 

análise do ambiente, a definição dos objetivos, a formulação das estratégias, a 

implementação, a avaliação, o controle e o diagnóstico da implementação das 

estratégias. 

 

 

2.2.4 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento que 

identifica a instituição com relação à sua filosofia de trabalho, à sua missão, às 

diretrizes pedagógicas que orientam as suas ações e à sua estrutura organizacional. 

Pretende desenvolver principalmente as estratégias para atingir suas metas e 

objetivos. 

O PDI abrange um período de no máximo cinco anos, devendo contemplar o 

cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, metas e ações da 

instituição, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, a 

manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. Deverá 

apresentar, ainda, um quadro-resumo contendo a relação dos principais indicadores 

de desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a situação atual e futura. 

Segundo IFPR e PROPLAN (2014), o PDI é um instrumento de gestão que 

norteia a instituição no que se diz respeito à sua filosofia de trabalho, a missão a que 

se propõe, seus objetivos estratégicos e as diretrizes pedagógicas que orientam as 

suas ações.  

É um documento também necessário para o recredenciamento e 

regularização de cursos junto ao MEC, tendo como base legal a Lei nº. 13.005/2014 

que aprovou o PNE (MPOG, MEC e MF, 2014). 
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2.3 GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS 

 
2.3.1 Administração Pública 

 
No art. 37 da Constituição Federal (CF) estão listados os princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência seguidos pela 

administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

O princípio da legalidade é o fundamento do Estado democrático de direito, 

tendo por fim combater o poder arbitrário do Estado. Os conflitos são resolvidos pela 

Lei e não pela força. “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II da CF). 

Quando a administração se mantem numa posição de neutralidade em 

relação aos administrados, sempre com discriminações que se justifiquem para o 

interesse coletivo e nunca particular, segue-se o princípio da impessoalidade. 

O princípio da moralidade determina que a administração atue sempre de 

acordo com a lei. A administração tem o dever de manter plena transparência de 

todos os seus atos, inclusive de fornecer informações armazenadas em seus bancos 

de dados. Trata-se do princípio da publicidade.  

“Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (art. 5º, XXXIII da CF). 

Por fim, o princípio da eficiência dispõe que a administração pública deve 

buscar um aperfeiçoamento na prestação de serviços públicos, mantendo e 

melhorando a qualidade dos serviços, com economia de despesas. 

 

 

2.3.2 Gestão de Finanças Públicas 

 
Na FIGURA 7 é apresentado o ciclo de gestão das finanças públicas, 

conjunto de atividades básicas para uma administração dos recursos públicos, que 

segue como referência principal o livro de Albuquerque, Medeiros e Silva (2013).  

Albuquerque, Medeiros e Silva (2013) dividiram o ciclo em três partes 

principais. Na primeira parte são abordados os instrumentos elaborados na etapa de 
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planejamento, na segunda parte as atividades de execução orçamentária e 

financeira e na última parte são apresentados o calendário e as competências do 

ciclo de gestão e os sistemas estruturantes do Governo Federal que apoiam o 

funcionamento dos sistemas organizacionais de planejamento, orçamento, financeiro 

e contabilidade e que servem para o controle e avaliação da gestão das finanças 

públicas.  

 
FIGURA 7 - CICLO DE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 
FONTE: ALBUQUERQUE, MEDEIROS E SILVA (2013) 

 

 

2.3.2.1 Ciclo de Gestão de Finanças Públicas – Planejamento 

 

Nesta parte são descritas os instrumentos elaborados que auxiliam na etapa 

de planejamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O PPA, previsto na Constituição Federal de 1988, nas Constituições 

Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, é um 

instrumento que explicita o modo como o governo enxerga e procura desenvolver as 

instituições públicas, tendo como finalidade mostrar ações que venham a suprir as 

necessidades imediatas, com estratégias e visão de longo prazo. 

O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas que auxiliam a 

administração pública na aplicação dos recursos públicos ou privados (decorrentes 

de parcerias) para um período igual ao mandato do chefe do Poder Executivo, ou 

seja, é um instrumento poderoso de gestão que pode ser utilizado na melhoria da 

aplicação dos recursos disponíveis. 

Para cumprir esse objetivo, o planejamento do governo constitui-se em um 

instrumento primordial para quebrar a tendência imediatista na administração pública 

do dia a dia. No Brasil, o modelo institucional estabeleceu o PPA (MEC, 2015, p.3).  

Planejamento 

Controle e 
Avaliação 

Execução 
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O PPA é composto de programas, que reúnem um conjunto de ações 

orientadas ao alcance de um objetivo. Neste sentido, a medida do desempenho das 

ações resultantes se constituem em uma comunicação entre o Governo e a 

sociedade, o que faz dos indicadores elementos essenciais para todo o ciclo de 

gestão das políticas públicas (MEC, 2015, p.3) 

O PPA sendo um instrumento de ação do governo é importante que seja 

precedida de um planejamento estratégico ou de algum processo estratégico. 

Para a União, o PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, 

que assim dispõe: 

 

“ Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

 

§ 1º - a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada.” 

 

Compete ao PPA estabelecer as linhas gerais que desenham o plano (as 

diretrizes), aos programas (os objetivos) e aos resultados que se pretendem 

alcançar no período de vigência (as metas). Organizar as ações do governo em 

programas para fins específicos, promover a transparência na aplicação dos 

recursos públicos, estimular a parceria entre as instituições públicas e as privadas, 

desenvolver a administração gerencial pública e aferir os resultados decorrentes da 

avaliação dos programas são os objetivos do PPA. 

A LDO é a ligação entre o PPA (plano de Governo) com a LOA (instrumento 

de viabilização da execução dos programas governamentais). Em outras palavras, a 

LDO estabelece quais programas inclusos no PPA terão prioridade na programação 

e execução do orçamento subsequente. 

A LDO cumpre um papel de equilíbrio entre a estratégia traçada no início do 

Governo e a implementação do PPA, pois situa-se numa posição intermediária entre 
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as diretrizes, objetivos e metas definidas no PPA e a execução da receita e da 

despesa na LOA. 

A LOA é a expressão monetária dos recursos que serão disponibilizados 

para que o Governo possa executar as políticas públicas e os programas de 

trabalho. O orçamento é um instrumento inerente ao planejamento, auxiliando na 

definição e execução das metas físicas e financeiras previstas. 

A Lei nº. 4.320/1964, inseriu o orçamento como parte do planejamento do 

Governo e estabeleceu o seguinte ordenamento: 

 
“Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 

forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do 

Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.” 

 
O orçamento público é uma lei que apresenta em termos financeiros a 

alocação dos recursos públicos, trata-se de um instrumento de planejamento que 

segue as decisões políticas, estabelecendo quais são as ações prioritárias para 

atender as demandas da sociedade. As suas funções são de planejamento, de 

contabilidade, financeira e de controle das despesas e tem que estar autorizada na 

LOA.  

 

 

2.3.2.2  Ciclo de Gestão de Finanças Públicas – Execução 

 

Com a publicação da LOA, observando-se as normas de execução 

orçamentária e de programação financeira da União, as informações orçamentárias 

fornecidas pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) são lançadas no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) gerando um 

documento que cria o crédito orçamentário denominado de Nota de Dotação (ND), 

tendo início a execução orçamentária. 

Executar o orçamento é, portanto, realizar as despesas públicas nele 

previstas, seguindo os três estágios da execução das despesas previstos na Lei nº 

4320/64: empenho, liquidação e pagamento. 

O primeiro estágio da despesa é o empenho, conceituado como sendo o ato 

emitido por uma autoridade competente, criando para o Estado a obrigação de 
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pagamento, tendo ou não por parte do credor a necessidade de se complementar 

algo. 

O segundo estágio da despesa pública é a liquidação, que consiste na 

verificação de títulos e documentos comprobatórios do cumprimento pelo credor de 

todas as obrigações constantes no empenho. A finalidade é reconhecer o material 

ou a prestação de serviço (objeto) que se deve pagar, a importância exata a ser 

paga e a quem se deve pagar, gerando no SIAFI para a liquidação um documento 

denominado de Nota de Lançamento (NL). 

O segundo estágio envolve a verificação e a conferência da entrega do 

material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa. O credor 

deverá apresentar a nota fiscal correspondente, acompanhada da primeira via da 

nota de empenho, devendo o funcionário competente atestar o recebimento do 

material ou a prestação do serviço no verso da nota fiscal. 

O último estágio da despesa é o pagamento ao credor do Estado, 

encerrando dessa forma o débito ou obrigação. Esse procedimento normalmente é 

efetuado pela tesouraria ou pela parte financeira, mediante registro no SIAFI do 

documento denominado de Ordem Bancária (OB), que deve ter como favorecido o 

credor do empenho. 

Este pagamento normalmente é efetuado por meio de crédito em conta 

bancária do favorecido, uma vez que a OB especifica o domicílio bancário do credor 

a ser creditado pelo agente financeiro do Tesouro Nacional (TN), ou seja, o Banco 

do Brasil S/A.  

 

 

2.3.2.3  Ciclo de Gestão de Finanças Públicas – Controle e Avaliação 

 

Albuquerque, Medeiros e Silva (2013) apresentam neste capítulo o 

calendário do ciclo de gestão das finanças públicas e as competências do ciclo de 

gestão. 
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FIGURA 8 - CALENDÁRIO DO CICLO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
FONTE: ALBUQUERQUE, MEDEIROS e SILVA (2013, p.416) 

 

Na FIGURA 8 é apresentado no âmbito do Governo Federal, os prazos para 

envio e apreciação dos instrumentos de planejamento (PPA, LOA e LDO) que estão 

estabelecidas na Constituição Federal e em Leis Federais. A legislação define para o 

período financeiro o mesmo período do ano civil (1º. de janeiro a 31 de dezembro), 

portanto o prazo para encaminhamento dos instrumentos é sempre 31 de dezembro 

do ano corrente. É importante também se atentar aos períodos das sessões 

legislativas, visto que há uma relação entre os Poderes Executivo e Legislativo, o 1º 

período é de 2 de fevereiro a 17 de julho e o 2º período é de 1º de agosto a 22 de 

dezembro.  

O calendário vigente do Governo Federal para o planejamento e orçamento 

é o seguinte: 

 Até o dia 31 de agosto, do primeiro mandato, o Poder Executivo 

encaminha ao Poder Legislativo o Projeto de Lei do Plano Plurianual 

(PLPPA) para os quatro anos seguintes; 

 Até o dia 15 de abril de cada ano, o poder Executivo encaminha ao 

Poder Legislativo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(PLDO) para o exercício seguinte, para ser analisado e aprovado até 

o dia 17 de julho; 
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 Até o dia 31 de agosto de cada ano, o Poder Executivo encaminha ao 

Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano 

seguinte, para ser analisado e aprovado até o dia 22 de dezembro; 

 Até 30 dias após a publicação do Orçamento, os poderes elaboram a 

programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. 

 

 
   

  

 

Na FIGURA 9 são apresentadas as competências do ciclo de gestão das 

finanças públicas do Governo Federal nas etapas a seguir: 

 A coordenação do processo de elaboração e revisão do PPA é de 

responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Investimentos 

Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG).  

 O órgão responsável pela coordenação das etapas de elaboração da 

proposta da LDO (PLDO) e da proposta da LOA (PLOA) é a Secretaria 

de Orçamento Federal (SOF), do MPOG. 

 A discussão, votação e aprovação do PPA, LDO e LOA serão feitos pelos 

senadores federais (Senado Federal) e pelos deputados federais 

(Câmara dos Deputados) no Congresso Federal. 

Discussão, 
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FIGURA 9 - COMPETÊNCIAS NO CICLO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
FONTE: ALBUQUERQUE, MEDEIROS e SILVA (2013, p.417) 
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 Para orientar sobre os mecanismos de licitação, contratação e compra de 

bens e serviços regulados na legislação, o órgão federal responsável é a 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do MPOG. 

 Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda 

(MF), administrar o caixa do Governo Federal e prover os recursos 

financeiros para os órgãos executarem os pagamentos das despesas 

liquidadas, ou seja a execução financeira e orçamentária 

 A Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União 

(TCU) são responsáveis pelas atividades de controle interno e externo da 

execução orçamentária.  

 

 

 

 

2.4 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.4.1 Matriz Orçamentária (MO) 

 

A proposta orçamentária das instituições da Rede Federal que será 

denotada a partir de agora de Matriz Orçamentária (MO) é elaborada pelo Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF) por sua comissão de orçamento 

do Fórum de Planejamento e Administração (FORPLAN) e aprovada pela Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC).  

 

O valor distribuído para cada Instituto Federal (IF) baseia-se nos valores 

distribuídos para cada segmento da instituição, descreve-se a seguir os 6 

segmentos. 

 

1. Reitoria (VLRreitoria) 

É o segmento que possui o valor distribuído para cada reitoria dos Institutos 

Federais (IF). O valor para cada reitoria (VLRreitoria) definido na equação (1) é 

a relação entre o valor definido pelo MEC para todas as reitorias (TOTreitoria) 

e a quantidade total de IF (Nº. de IF). 

  

𝑉𝐿𝑅𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 =  
𝑇𝑂𝑇𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑁º.  𝑑𝑒 𝐼𝐹
  (1) 
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2. Pesquisa e Extensão (VLRpesext) 

É o segmento que possui o valor distribuído para as atividades de pesquisa 

e extensão dos IF. O valor para as atividades de pesquisa e extensão 

(VLRpesext) definido na equação (2) é a soma de 50% do valor  para as 

atividades de pesquisa (VLRpes) e 50% do valor para as atividades de 

extensão (VLRext). 

  

𝑉𝐿𝑅𝑝𝑒𝑠𝑒𝑥𝑡 =  50% 𝑉𝐿𝑅𝑝𝑒𝑠 + 50% 𝑉𝐿𝑅𝑒𝑥𝑡  (2) 

  

O valor para as atividades de pesquisa (VLRpes) definido na equação (3) é a 

soma de 50% do valor total de pesquisa definido pelo MEC distribuídos 

linearmente para cada IF (VLRpesIF) e 50% do valor total de pesquisa definido 

pelo MEC distribuídos linearmente para cada campus (VLRpesCAMPUSIF). 

  

𝑉𝐿𝑅𝑝𝑒𝑠 =  50% 𝑉𝐿𝑅𝑝𝑒𝑠𝐼𝐹 + 50% 𝑉𝐿𝑅𝑝𝑒𝑠𝐶𝐴𝑀𝑃𝑈𝑆𝐼𝐹  (3) 

  

O valor para as atividades de extensão (VLRext) definido na equação (4) é a 

soma de 50% do valor total de extensão definido pelo MEC distribuídos 

linearmente para cada IF (VLRextIF) e 50% do valor total de extensão definido 

pelo MEC distribuídos linearmente para cada campus (VLRextCAMPUSIF). 

  

𝑉𝐿𝑅𝑒𝑥𝑡 =  50% 𝑉𝐿𝑅𝑒𝑥𝑡𝐼𝐹 + 50% 𝑉𝐿𝑅𝑒𝑥𝑡𝐶𝐴𝑀𝑃𝑈𝑆𝐼𝐹  (4) 

 

 

3. Assistência Estudantil (VLRae) 

É o segmento que possui o valor distribuído para a assistência estudantil dos 

IF. O valor para a assistência estudantil (VLRae) definido na equação (5) é a 

relação entre o valor total para assistência estudantil definido pelo MEC 

(TOTae) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios de 

cada campus dos IF (IDHcampus). 
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𝑉𝐿𝑅𝑎𝑒 =  
𝑇𝑂𝑇𝑎𝑒

𝐼𝐷𝐻𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠
  (5) 

 

 

4. Ensino à Distância (VLRead) 

É o segmento que possui o valor distribuído para os cursos de educação à 

distância (EAD) dos IF. O valor para os cursos de EAD (VLRead) definido na 

equação (6) é a soma de 20% do valor total para os cursos de EAD definido 

pelo MEC (TOTae) distribuídos linearmente para cada IF e de 80% das 

matrículas totais (MT) para cursos de EAD. 

 

𝑉𝐿𝑅𝑒𝑎𝑑 =  20% 𝑇𝑂𝑇𝑒𝑎𝑑𝐼𝐹 + 80% ∑ 𝑀𝑇

𝑖

1

  (6) 

  

O valor das matrículas totais (∑ 𝑀𝑇𝑖
1 ) definido na equação (7) é a 

multiplicação entre a relação entre a carga horária do total do curso e o 

número de dias de duração do curso (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑞𝑖
), o peso do curso (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖) e o 

número de matrículas ativas no curso (𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖
). 

 

∑ 𝑀𝑇

𝑖

1

=  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑞𝑖
∗  𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 ∗ 𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖

  (7) 

  

Sendo o i o curso e 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 seguindo os pesos de cada área descrita na tabela 

do anexo (1). 

 

5. Campus Pré-Expansão (VLRpreexpansão) 

É o segmento que possui o valor distribuído para os campus dos IF definidos 

como pré-expansão. O valor para os campus pré-expansão (VLRpreexpansão) 

definido na equação (8) é o valor das matrículas totais (∑ 𝑀𝑇)𝑖
1  ou o piso 

definido pelo MEC (𝑃𝑖𝑠𝑜𝑝𝑟𝑒𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜). 
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𝑉𝐿𝑅𝑝𝑟𝑒𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 =  ∑ 𝑀𝑇

𝑖

1

𝑜𝑢 𝑃𝑖𝑠𝑜𝑝𝑟𝑒𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜  (8) 

 

 

6. Campus Expansão (VLRexpansão) 

É o segmento que possui o valor distribuído para os campus dos IF definidos 

como expansão. O valor para os campus expansão (VLRexpansão) definido na 

equação (9) é a soma do valor das matrículas totais (∑ 𝑀𝑇)𝑖
1  e do piso 

definido pelo MEC (𝑃𝑖𝑠𝑜𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜). 

 

𝑉𝐿𝑅𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 =  ∑ 𝑀𝑇

𝑖

1

+  𝑃𝑖𝑠𝑜𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜  (9) 

 

 

Finalmente o valor distribuído para cada IF (VLRIF), representado na 

equação (10), é a soma dos valores de todos os segmentos. 

 

𝑉𝐿𝑅𝐼𝐹 =  𝑉𝐿𝑅𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 +  𝑉𝐿𝑅𝑝𝑒𝑠𝑒𝑥𝑡 + 𝑉𝐿𝑅𝑎𝑒 +  𝑉𝐿𝑅𝑒𝑎𝑑 + 𝑉𝐿𝑅𝑝𝑟𝑒𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 +  𝑉𝐿𝑅𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜  (10) 

 

 
 

2.4.2 Plano de Distribuição Orçamentária (PDO) 

 

O Plano de Distribuição Orçamentária (PDO), sempre em consonância com 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), trata dos recursos orçamentários 

das instituições públicas e apresenta o planejamento orçamentário, a distribuição 

dos recursos e as ações propostas para o orçamento do exercício.  

A partir da homologação da MO, as unidades do IFPR recebem os valores 

propostos e realizaram a fase de detalhamento do orçamento. Esta fase serve de 

base para a formulação do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), que 

incorpora a Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) para o exercício seguinte. Na 

Câmara dos Deputados (2016), a PLOA com os recursos do IFPR podem ser 

consultados. 

Seguindo os princípios da execução do Orçamento Público, em observância 

à legislação vigente, bem como as normas internas de execução orçamentária e 
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financeira, há a consolidação do PDO na união dos planejamentos dos campi e da 

Reitoria, bem como as ações específicas que integram o orçamento.  

A escolha do método de planejamento, considerando o detalhamento do 

orçamento até o nível de elemento de despesa, se deve à necessidade de 

alinhamento do Planejamento Orçamentário ao Calendário de Compras do IFPR. A 

gestão do orçamento, seguindo o calendário do ano em exercício, é de 

responsabilidade da área solicitante, dando maior mobilidade à aplicação do recurso 

planejado. 

 

 

2.5 INDICADORES DE GESTÃO 

 

O MEC faz uso de indicadores que auxiliam no monitoramento de todas as 

ações, no cumprimento dos programas governamentais e, consequentemente, 

atingindo de modo satisfatório as metas previstas no atual PNE (MEC, 2015, p.3). 

Segundo Geisler (2000), os fenômenos das ciências sociais, administrativas 

e comportamentais não são precisos e o conhecimento sobre esses assuntos é 

limitado, o que os torna muito difíceis de serem medidos. O que medir é, portanto, o 

primeiro princípio da mensuração. 

No seu artigo, Rozados (2005) descreve que os indicadores são nada mais 

do que unidades que permitem medir ou verificar se os objetivos estão sendo 

alcançados. Também possibilitam conhecer melhor os avanços em termos de 

resultados ou de impactos. Um indicador é, portanto, uma ferramenta de 

mensuração utilizada para levantar aspectos quantitativos e/ou qualitativos de um 

dado fenômeno, com vistas a avaliar e a subsidiar as tomadas de decisão. 

Para que os indicadores sejam úteis à gestão é preciso que estejam 

normalizados e que o seu histórico siga as mesmas normas da primeira medida, a 

fim de haver uma comparação entre os indicadores medidos. Para escolher os 

indicadores a serem utilizados, deve-se a priori conhecer as organizações e os 

sistemas a serem gerenciados, ou seja, a experiência de quem vai realizar esta 

tarefa é importante para definir o nível de complexidade. Os indicadores existem 

para que modificações nas organizações, nos objetivos, nas metas estabelecidas e 

na missão possam ser efetuadas. 
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2.5.1 Indicadores da REDE FEDERAL 

 

Para que o MEC consiga monitorar os programas (conjunto de ações 

orientadas ao alcance de um objetivo) que estão contidos nos Planos Plurianuais 

(PPA) das instituições da REDE FEDERAL foi preciso à utilização de indicadores de 

desempenho. 

Desde 2005, a REDE FEDERAL e a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC) utiliza um conjunto de indicadores (Acórdão nº. 2.267/2005) 

estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Esses indicadores também 

são fundamentais para medir o desempenho dos resultados das ações 

implementadas para atingir as metas estabelecidas no plano estratégico de cada 

instituição (MEC, 2015). 

Com o objetivo de padronizar a geração desses indicadores, a SETEC 

centraliza a extração dos dados brutos em três sistemas estruturantes do Governo 

Federal: SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica), SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) e 

SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). 

 

Os indicadores do Acórdão nº. 2.267/2005 TCU/Plenário são: 

 

1. Relação de Candidatos por Vaga (RCV) 

Mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do 

público. Dentro do período de análise, a equação (11) representa o indicador 

RCV que é a relação entre o total de inscritos (INSCRITOS) e as vagas 

ofertadas (VAGAS PARA INGRESSO) para os processos seletivos. 

 

𝑅𝐶𝑉 =  
𝐼𝑁𝑆𝐶𝑅𝐼𝑇𝑂𝑆

𝑉𝐴𝐺𝐴𝑆 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑆𝑂
  (11) 

 

 

2. Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM) 

Mede a renovação do quadro discente. Dentro do período de análise, a 

equação (12) representa o indicador RIM que é a relação, em porcentagem, 
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entre as novas matrículas efetuadas (INGRESSANTES) e as matrículas que 

estiveram em curso por pelo menos um dia (MATRÍCULAS ATENDIDAS). 

 

𝑅𝐶𝑉 =  
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑆𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆
 𝑋 100 (12) 

 

 

3. Relação de Concluintes por Matrícula Atendida (RCM) 

Mede a capacidade de alcançar êxito escolar. Dentro do período de análise, 

a equação (13) representa o indicador RCM que é a relação, em 

porcentagem, entre as matrículas concluídas aptas ou não a colar grau 

(CONCLUINTES) e as matrículas que estiveram em curso por pelo menos 

um dia (MATRÍCULAS ATENDIDAS). 

 

𝑅𝐶𝑀 =  
𝐶𝑂𝑁𝐶𝐿𝑈𝐼𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆
 𝑋 100  (13) 

 

 
 

4. Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC) 

Mede a capacidade de alcançar êxito escolar entre os alunos que finalizaram 

o curso. Dentro do período de análise, a equação (14) representa o indicador 

EAC que é a relação, em porcentagem, entre as matrículas concluídas aptas 

ou não a colar grau (CONCLUINTES) e as matrículas aptas ou não a colar 

grau, evadidas, desligadas ou transferidas externamente (FINALIZADOS). 

 

𝐸𝐴𝐶 =  
𝐶𝑂𝑁𝐶𝐿𝑈𝐼𝑁𝑇𝐸𝑆

𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 𝑋 100 (14) 

 

 

5. Retenção do Fluxo Escolar (RFE) 

Mede a relação de alunos que não concluem seus cursos no período 

previsto. Dentro do período de análise, a equação (15) representa o 

indicador RFE que é a relação, em porcentagem, entre as matrículas que 

permanecem em curso após a previsão do fim do ciclo do curso (RETIDOS) 
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e as matrículas que estiveram em curso por pelo menos um dia 

(MATRÍCULAS ATENDIDAS). 

 

𝐸𝐴𝐶 =  
𝑅𝐸𝑇𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆
 𝑋 100 (15) 

 

 

6. Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral (RAD) 

Mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho docente. Dentro 

do período de análise, a equação (16) representa o indicador RAD que é a 

relação entre as matrículas que estiveram em curso por pelo menos um dia 

(MATRÍCULAS ATENDIDAS) e a quantidade de docentes efetivos ou 

temporários (DOCENTES). Para a quantidade de docentes efetivos ou 

temporários é considerado como 1,0 (um) se o contrato do docente for para 

um regime de trabalho de 40 horas semanais ou de dedicação exclusiva 

(DE) e como 0,5 (meio) se o contrato for para um regime de trabalho de 20 

horas semanais. 

 

𝑅𝐴𝐷 =  
𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆

𝐷𝑂𝐶𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆
  (16) 

 

 
 

7. Titulação do Corpo Docente (TCD) 

Mede o índice de atualização do corpo docente. A equação (17) representa 

o indicador TCD que é a relação entre o somatório de todos os docentes 

efetivos ou temporários da instituição, ponderado pela sua titulação e o 

somatório de todos os docentes da instituição, independentes da sua 

titulação e regime de trabalho. 

 

𝑇𝐶𝐷 =  
(𝐺 𝑋 1) + (𝐴 𝑋 2) + (𝐸 𝑋 3) + (𝑀 𝑋 4) + (𝐷 𝑋 5)

𝐺 + 𝐴 + 𝐸 + 𝑀 + 𝐷
  (17) 
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Os pesos são ponderados conforme a titulação do docente:  

 Graduação (G) – Peso 1 

 Aperfeiçoamento (A) – Peso 2 

 Especialização (E) – Peso 3 

 Mestrado (M) – Peso 4  

 Doutorado (D) – Peso 5. 

 

 

8. Gasto Corrente por Aluno (GCA) 

Mede o custo médio de cada aluno da instituição. A equação (18) representa 

o indicador GCA que é a relação, em porcentagem, entre o gasto total da 

instituição, deduzindo os gastos com pessoal inativo, pensionistas, 

precatórios8, investimentos e ação 20RW9 (GASTOT) e as matrículas que 

estiveram em curso por pelo menos um dia (MATRÍCULAS ATENDIDAS). 

 

𝐺𝐶𝐴 =  
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑇

𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆
 𝑋 100  (18) 

 

 

9. Gastos com Pessoal (GCP) 

Mede os gastos com pessoal em relação aos gastos totais da instituição. A 

equação (19) representa o indicador GCP que é a relação, em porcentagem, 

entre os gastos com pessoal (GASPES) e o total de gastos da instituição 

(TOTGAS). 

 

𝐺𝐶𝑃 =  
𝐺𝐴𝑆𝑃𝐸𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐺𝐴𝑆
 𝑋 100  (19) 

                                                 

 

 

 

 
8
 É uma requisição de pagamento de uma quantia certa feita ao ente público (União, Estado, 

município, suas autarquias ou fundações), em virtude de decisão judicial definitiva e condenatória, 
que possibilita à pessoa vitoriosa receber o crédito da condenação. 
9
 Ação 20RW: É uma ação do orçamento federal que serve para o Apoio à Formação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 
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10. Gastos com Outros Custeios (GOC) 

Mede os gastos com outros custeios em relação aos gastos totais da 

instituição. A equação (20) representa o indicador GOC que é a relação, em 

porcentagem, entre o total de gasto com outros custeios da instituição, 

deduzindo os benefícios e PASEP10 (GASOUC) e o total de gastos da 

instituição (TOTGAS). 

 

𝐺𝑂𝐶 =  
𝐺𝐴𝑆𝑂𝑈𝐶

𝑇𝑂𝑇𝐺𝐴𝑆
 𝑋 100  (20) 

 

 

11. Gastos com Investimentos (CGI) 

Mede os gastos com investimentos em relação aos gastos totais da 

instituição. A equação (21) representa o indicador CGI que é a relação, em 

porcentagem, entre os gastos com investimentos (GASINV) e o total de 

gastos da instituição (TOTGAS). 

 

𝐶𝐺𝐼 =  
𝐺𝐴𝑆𝐼𝑁𝑉

𝑇𝑂𝑇𝐺𝐴𝑆
 𝑋 100  (21) 

 

 

12. Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Familiar per Capita 

(MRF) 

Mede a capacidade de inclusão social da instituição. A equação (22) 

representa o indicador MRFM que é a relação, em porcentagem, entre a 

contagem dos alunos matriculados em cursos regulares, as quais tenham 

sido aplicados questionários socioeconômicos, para identificar em qual faixa 

de renda familiar per capita, em salários mínimos (SM) que cada aluno se 

enquadra (FAIXAM) e as matrículas que estiveram em curso por pelo menos 

um dia (MATRÍCULAS ATENDIDAS). 

                                                 

 

 

 

 
10

  PASEP: Benefício do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor. 
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𝑀𝑅𝐹𝑀 =  
𝐹𝐴𝐼𝑋𝐴𝑀

𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆 𝐴𝑇𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆
 𝑋 100  (22) 

 

Sendo que MRFM representa o indicador para cada faixa da renda familiar 

per capita (RFPC) e FAIXAM é definida assim: 

 FAIXA1: 0    < RFPC ≤ 0,5 SM 

 FAIXA2: 0,5 < RFPC ≤ 1    SM 

 FAIXA3: 1    < RFPC ≤ 1,5 SM 

 FAIXA4: 1,5 < RFPC ≤ 2,5 SM 

 FAIXA5: 2,5 < RFPC ≤ 3    SM 

 FAIXA6: RFPC > 3 SM 

 

 

 

2.5.2 Indicadores da Matriz Orçamentária (MO) 

 

Para auxiliar na elaboração e composição da matriz orçamentária (ver item 

2.4.1), utiliza-se dois indicadores: 

 

1. Relação de Alunos por Professor (RAP) 

Mede se a quantidade de alunos por professor está satisfatória. A equação 

(23) representa o indicador RAP que é a relação entre o total de alunos 

matriculados (TOTALalunos) e o total de professores ativos e substitutos 

(TOTALprofessores). 

 

𝑅𝐴𝑃 =  
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
  (23) 

 

2. Índice de Crescimento de Matrículas nos Cursos Presenciais (ICM) 

Mede o índice de crescimento de matrículas de um período para o outro. A 

equação (24) representa o indicador ICM que é a relação, em porcentagem, 

entre as matrículas de um período (MATRÍCULASperíodo) em relação ao 

período anterior (MATRÍCULASperíodoanterior). 
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𝐼𝐶𝑀 =  
(𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 −  𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑀𝐴𝑇𝑅Í𝐶𝑈𝐿𝐴𝑆𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 𝑋 100 (24) 

 

 

 

2.5.3 Revisão da Literatura Técnico-Científica 

 
Para a revisão da literatura técnico-científica sobre indicadores de gestão 

dois artigos se assemelham ao assunto desta dissertação: o artigo de Barbosa, 

Freire e Crisóstomo (2011) que elabora uma metodologia utilizando os indicadores 

de gestão propostos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e analisa os resultados 

dos desempenhos dos discentes estatisticamente e o artigo de Fischmann e Zilber 

(2009) que utiliza os indicadores de gestão para auxiliar no planejamento estratégico 

da empresa. 

No artigo de Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011), os autores da UnB 

(Universidade de Brasília) e da UFC (Universidade Federal do Ceará) trataram sobre 

a avaliação do ensino superior, tanto nos aspectos institucionais, como no 

desempenho dos discentes. O objetivo do artigo foi analisar possíveis relações entre 

os indicadores de gestão e o desempenho dos discentes. Para isso utilizaram os 

indicadores de gestão propostos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para 

avaliar as Instituições de Ensino Superior (IFES) e do desempenho dos discentes 

avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  

Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011) realizaram a pesquisa em uma amostra 

de 52 IFES no período de 2006 a 2008. Os resultados mostraram que alguns 

indicadores de gestão são capazes de influenciar o desempenho discente, como 

verificado no indicador de custo por alunos que teve um efeito positivo. Outros 

resultados também tiveram efeito positivo na formação em nível de graduação, por 

exemplo, os indicadores de grau de participação estudantil, o de conceito dos cursos 

de pós-graduação e o de índice de qualificação do corpo docente. O indicador de 

professores/funcionários com relação ao contingente discente não apresentou um 

resultado positivo esperado.  

Por fim, Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011) consideraram que os 

resultados encontrados utilizando os indicadores de gestão de IFES atualmente em 

uso no Brasil contribuíram com a literatura sobre gestão e avaliação universitária. 
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No artigo de Fischmann e Zilber (2009), os autores da USP (Universidade de 

São Paulo) e da MACKENZIE (Universidade Presbiteriana Mackenzie) verificaram 

que os indicadores de desempenho são instrumentos para auxiliar na definição do 

planejamento estratégico e consequentemente qual a propriedade das decisões que 

foram tomadas. Apresentaram uma aplicação de utilização de um sistema de 

indicadores de desempenho financeiro e não financeiros, construindo e implantando 

este sistema nas empresas de energia do Estado de São Paulo (ELETROPAULO). 

Fischmann e Zilber (2009) definiram também alguns pressupostos: os dados 

e informações a serem utilizados deveriam ser fidedignos e consistentes, as áreas 

da empresa deveriam estar envolvidas na produção e disposição dos dados, 

deveriam utilizar os indicadores na gestão estratégica e na elaboração do 

planejamento estratégico da empresa e os indicadores deveriam refletir a realidade 

do desempenho da empresa. 

Fischmann e Zilber (2009) examinaram os indicadores de desempenho da 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (ELETROPAULO), que 

compunham os módulos Econômico-Financeiro: 1) Taxa de Retorno - Atendimento 

ao Consumidor; 2) DEC – Duração Equivalente de Interrupção de Energia por 

Unidade Consumidora - Eficiência Operacional; 3) Perdas no Sistema e Recursos 

Humanos; 4) Frequência de Acidentes; 5) Gastos com Treinamento e 6) 

Rotatividade Global da Mão-de-Obra. 

Fischmann e Zilber (2009) que a metodologia utilizada proporcionava aos 

gestores um sistema de controle, permitindo-lhes tomar ações corretas para uma 

certa situação e disponibilizando instrumentos que possam implementar 

procedimentos para um aumento ou melhoria das atividades da empresa. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Os artigos da revisão da literatura técnico-científica comprovaram a 

importância da utilização dos indicadores para as tomadas de decisão e na 

mensuração do desempenho. Os resultados das medidas destes indicadores tem 

como consequência o replanejamento estratégico de uma empresa ou de uma 

organização e sempre indicará um ciclo a ser seguindo (estratégias – objetivos – 

ações – metas – indicadores – replanejamento). Os indicadores foram criados 

justamente para facilitar a compreensão das atividades e dos fluxos operacionais. 

 

3 FERRAMENTAS DE TOMADA DE DECISÃO 

 

3.1 CONCEITOS 

 

3.1.1 Dados, Informação e Conhecimento 

 

Apresenta-se primeiramente a definição conceitual do que é um dado, uma 

informação e um conhecimento, mesmo que para muitos autores a diferença entre 

as definições dos termos não seja precisa, ou até mesmo interligados.  

Apesar da dificuldade de ser fazer distinções entre o significado de dados, 

informações e conhecimento, Davenport (1998) apresenta na TABELA 1 contendo 

as principais características dos termos. 

 

TABELA 1 - DIFERENÇAS ENTRE DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

Dado Informação Conhecimento 

Observações simples sobre o 

estado do mundo. 

Dados dotados de relevância e 

propósito. 

Informação valiosa gerada pela 

mente humana. Inclui reflexão, 

síntese e contexto. 

Características: 

 Facilmente estruturado. 

 Facilmente obtido por 

máquinas. 

 Frequentemente 

quantificado. 

 Facilmente transferível. 

Características: 

 Requer unidade de 

análise. 

 Exige consenso em 

relação ao significado. 

 Exige necessariamente 

a medição humana. 

Características: 

 Difícil estruturação. 

 Difícil captura em 

máquinas. 

 Frequentemente tácito. 

 Difícil transferência. 

FONTE: DAVENPORT (1998, p.18) 
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O dado pode ser definido como uma sequência de símbolos quantificados ou 

quantificáveis que podem ser armazenados e processados através de programas de 

computador. Para Davenport (1998) os dados são elementos brutos (símbolos e 

imagens), sem significado, que podem ser facilmente estruturados, obtidos e 

quantificados, correspondendo as “observações sobre o estado do mundo”.  

A informação é como um conjunto de dados tratados com um significado 

agregado e com um sentido lógico para quem irá utilizá-la. Segundo Drucker (1999) 

“são dados interpretados dotados de relevância e propósito”. Essas informações 

requerem uma análise, um consenso em relação ao seu significado e necessitam de 

uma medição.  

O conhecimento deriva da informação que foi tratada por pessoas ou por 

recursos computacionais. Conforme Davenport e Prusak (1998, p.6), “o 

conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à 

medida que interage com o meio ambiente”. Nonaka e Takeuchi (1997, p.63) 

observaram que “o conhecimento, diferente da informação, refere-se a crenças e 

compromisso”. 

O conhecimento humano pode ser classificado em dois tipos: o 

conhecimento tácito, que é difícil de ser articulado na linguagem formal e 

considerado como a junção do conhecimento pessoal com a experiência e o 

conhecimento explícito, que pode ser articulado na linguagem formal, é facilmente 

transmitido, sistematizado e comunicado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Scotti et al. (1999) definiu que a informação tem se constituído num 

instrumento imprescindível ao desenvolvimento social, político e econômico dos 

países, [...] a informação e o conhecimento passam a constituir recursos econômicos 

fundamentais. 

Na FIGURA 10 apresenta-se o processo da construção do conhecimento. 

Os dados são a matéria-prima; a partir de operações lógicas realizadas com os 

dados são criadas as informações e, por último, as informações são interpretadas 

gerando o conhecimento. 
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FIGURA 10 - FASES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
FONTE: Adaptado do site BI São Paulo

11
 

 

 

3.1.2 Gestão da Informação 

 

A partir de 1850, as estruturas administrativas de empresas, indústrias e da 

administração do Estado se sofisticou. Os sistemas de informação existentes ficaram 

mais complexos, passando de uma comunicação oral para a utilização intensiva de 

documentos. Consequentemente, surgiu-se a necessidade de um planejamento das 

atividades de gestão da informação inexistentes à época (MARCHIORI, 2014, p.27-

28).  

No início do século XX, antes do surgimento da tecnologia dos 

computadores e redes, os escritórios de serviços de inteligência e contraespionagem 

são reconhecidos como pioneiros nas atividades de gestão da informação (BLACK; 

BRUNT, 1999). 

A informação é uma poderosa moeda de troca no mercado das relações 

sociais, políticas, culturais e econômicas. Portanto as tecnologias de informação são 

as grandes responsáveis pelas transformações ocorridas na sociedade (SCOTTI et 

al., 1999). As atividades da gestão da informação acompanharam as mudanças no 

contexto social, primeiro com décadas de poucas informações e agora com uma 

sobrecarga de recursos informativos advindos principalmente das redes de 

comunicação. 

Para Goergen (1998) o cenário social contemporâneo está sofrendo 

mudanças em função de três elementos igualmente importantes. O primeiro é a 

velocidade das transformações e das inovações. O segundo é o crescimento 

assustador da quantidade de conhecimentos e informações hoje disponíveis. O 

                                                 

 

 

 

 
11

 Disponível em <http://www.bisaopaulo.com/conceituando-bi-parte-i-dados-informacao-e-
conhecimento/dados-informacao-e-conhecimento/> Acesso junho/2016. 

Dados Informação Conhecimento 

Operações Lógicas Interpretação 

http://www.bisaopaulo.com/conceituando-bi-parte-i-dados-informacao-e-conhecimento/dados-informacao-e-conhecimento/
http://www.bisaopaulo.com/conceituando-bi-parte-i-dados-informacao-e-conhecimento/dados-informacao-e-conhecimento/
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terceiro é a capacidade extremamente grande de armazenamento e de transmissão 

de conhecimentos e informações num espaço e tempo cada vez menor.  

A gestão da informação é um conjunto de estratégias que identifica as 

necessidades da organização, mapeia todos os processos formais de informação 

nos diversos setores, apoiando o desenvolvimento das atividades cotidianas e as 

tomadas de decisão no ambiente corporativo.  

O conjunto das estratégias de uma gestão da informação consiste nas 

atividades de busca, identificação, classificação, processamento, armazenamento e 

disseminação de informações, sejam em documentos físicos ou digitais (FIGURA 

11). 

 

 
 

FIGURA 11 - ATIVIDADES QUE COMPÕEM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
  FONTE: Adaptado do site ECR Consultoria

12
. 

   
 

A busca é a procura de fontes confiáveis de informação obedecendo critérios 

de qualidade definidos por um profissional da informação (bibliotecários, cientistas e 

gestores da informação, documentalista, arquivistas, analista da tecnologia da 

informação) em comum acordo com o cliente/usuário. 

                                                 

 

 

 

 
12

 Disponível em <http://www.ecrconsultoria.com.br/biblioteca/artigos/gestao-da-informacao/o-que-e-
gestao-da-informacao> Acesso junho/2016. 
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      Armazenamento 

Disseminação 

http://www.ecrconsultoria.com.br/biblioteca/artigos/gestao-da-informacao/o-que-e-gestao-da-informacao
http://www.ecrconsultoria.com.br/biblioteca/artigos/gestao-da-informacao/o-que-e-gestao-da-informacao
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A identificação é a atividade responsável pelas informações a serem 

utilizadas para o atendimento as necessidades do cliente. A classificação é o 

agrupamento das informações identificadas em características em comum, para 

facilitar o processamento. 

O processamento é o tratamento da informação em um formato que permita 

a sua melhor utilização e compreensão. O armazenamento é guardar a informação 

em um lugar apropriado para posterior acesso. A disseminação consiste em fazer 

com a que a informação chegue a quem precisa no momento certo. 

A informação como recurso passa a ser considerada “elemento chave” no 

funcionamento de uma organização, exigindo diferentes níveis de análise quanto a 

sua proveniência/credibilidade, volume, ausência, complexidade, custo, condições 

de existência, processos de geração/consumo e métodos para uma eficiente 

recuperação e utilização (TEMIN, 1992). 

 

 

3.1.3 Gestão do Conhecimento 

 

Num ambiente de negócios cada vez mais complexo, as organizações têm 

buscado melhores práticas e inovação para seus projetos e processos. O 

desenvolvimento de ações de gestão do conhecimento, no qual os colaboradores 

utilizam mecanismos para aprender e disseminar as informações que ajudam nas 

tomadas de decisão, vem sendo primordial para o sucesso da organização. Essas 

ações também promovem melhorias na qualidade dos trabalhos dos colaboradores e 

auxiliam na redução dos custos e dos riscos da organização (MATTERA, 2014, 

p.199). 

A administração do conhecimento para adquirir uma vantagem competitiva é 

a principal estratégia em muitas empresas, por isso a gestão do conhecimento tem 

tido um avanço significativo nos últimos anos. Os patrimônios para as empresas são 

o conhecimento acumulado e as pessoas que possuem esse conhecimento, não 

sendo somente a estrutura física de uma empresa (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, 

p.166).  

A importância do conhecimento e da informação no contexto de uma 

organização converge nos interesses e nas perspectivas originadas nos campos da 

tecnologia da informação, da gestão da informação, da estratégia das empresas, na 

gestão dos recursos humanos (MATTERA, 2014, p. 202). 
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A Gestão do Conhecimento para a administração pública é um conjunto de 

processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de incrementar a 

habilidade dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 

as informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de 

decisões para a implementação de políticas públicas e para a inclusão do cidadão 

como produtor de conhecimento coletivo (BATISTA et al. , 2005). 

Segundo Terra (2005), o conceito de gestão do conhecimento consiste na 

utilização de recursos e de técnicas gerenciais na administração de conhecimentos 

estratégicos, obtendo para as empresas resultados econômicos favoráveis e 

benefícios para todos os interessados de uma organização. 

Segundo Batista (2004), além de aumentar a efetividade da ação pública no 

tratamento de temas relevantes para a sociedade de maneira competente, com o 

mínimo de recursos e tempestividades, as organizações públicas devem gerir o 

conhecimento para: i) tratar de maneira adequada e com rapidez desafios 

inesperados e desastres; ii) preparar cidadãos, organizações não-governamentais e 

outros atores sociais para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na 

implementação de políticas públicas; iii) promover a inserção social, a redução das 

desigualdades sociais e um nível aceitável de qualidade de vida para a população 

por meio de construção, manutenção e ampliação do capital social13 e do capital 

intelectual das empresas14; e iv) criar uma sociedade competitiva na economia 

regional e global por meio da educação dos cidadãos para que eles se tornem 

trabalhadores competentes do conhecimento, e mediante o desenvolvimento das 

                                                 

 

 

 

 
13

 O Capital Social (CS) trata das redes de informação interpessoais e interinstitucionais responsáveis 
por interagir e criar uma sinergia para a obtenção de ganhos e resultados mútuos para promover o 
uso, a aplicação, a disseminação, o compartilhamento e a retenção de conhecimentos e informações 
estratégicas para o processo de tomadas de decisões de políticas de governo. 
14

 O Capital Intelectual (CI) trata da parte dos ativos intangíveis, o capital intelectual inclui os 
conhecimentos sobre o estágio de desenvolvimento da organização, dados e informações sobre 
processos, produtos, clientes e competidores e a propriedade intelectual sobre as patentes e as 
licenças. 
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organizações para que estas se tornem competitivas em todas as áreas do 

conhecimento. 

Para Kebede (2010), o conhecimento é sistematizado juntamente com os 

processos e ferramentas de gestão, com o objetivo de potencializar as tomadas de 

decisão, facilitando a resolução de problemas e obtendo vantagens competitivas 

para as organizações. 

Também no trabalho de Batista et al. (2005), o conceito de Gestão do 

Conhecimento se refere ao processo que uma organização adota para gerenciar 

seus ativos intelectuais. Implica na adoção de um enfoque integrado para o 

gerenciamento: i) os processos de criação, absorção, organização, acesso e uso da 

informação codificada e do conhecimento tácito; ii) o processo de extração das 

informações organizacionais de diversas fontes internas e externas, como 

documentos, bancos de dados, normas, procedimentos etc.; iii) a base tecnológica e 

funcional que serve de suporte aos dois itens anteriores, incluindo a automação da 

gestão da informação, as ferramentas de captura, a difusão e a colaboração e a 

automação de processos; e iv) a extensão ou o alcance do processo de gestão de 

conhecimento na estrutura organizacional, que pode se limitar a aplicações pontuais 

ou abranger uma variedade de competências da empresa e de parceiras interligadas 

a ela. 

 

 

3.1.4 Sistemas de Apoio à Decisão 

 

Conforme Date (2003), os sistemas de apoio à decisão ajudam na análise de 

informações do negócio. Sua meta é ajudar a administração a definir tendências, 

apontar problemas e tomar decisões inteligentes. A ideia básica é coletar dados 

operacionais do negócio e modificar esse comportamento de maneira inteligente, 

sem ser somente uma simples geração de relatórios de totalização. 

Esses sistemas surgiram no início da década de 1950, bem antes da 

disponibilização dos computadores. Os computadores foram utilizados a partir da 

década de 1970 para auxiliar no processo de tomadas de decisão. Os primeiros 

sistemas ficaram conhecidos como sistemas de decisões gerenciais. E mais tarde 

ficaram conhecidos como sistemas de informações gerenciais, para atualmente 

serem chamados de sistemas de apoio à decisão.  
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Foi na década de 1970, ancorados em várias linguagens de consulta que 

surgiram neste período, que foi dado início na construção de sistemas internos de 

apoio à decisão, implementados juntamente com a utilização dos geradores de 

relatórios. Os usuários com poder de decisão conseguem realizar as consultas 

relacionadas ao negócio sem precisar da ajuda do departamento de Tecnologia da 

Informação (TI). Esse foi um dos legados dos sistemas de apoio à decisão dessa 

época.  

Uma característica importante é a ideia de processamento de extração 

(copiar dados do ambiente em operação para um outro ambiente, para posterior 

processamento). Isso permite que o usuário trabalhe com dados extraídos sem que 

haja interferência com o ambiente operacional, apesar de existirem vários produtos 

SQL15 (Structured Query Language). 

Date (2003) deixa bem claro que o apoio à decisão não faz parte da 

tecnologia de banco de dados e sim faz uso dessa tecnologia. Portanto, precisa ser 

estudado a elaboração dos projetos físicos e lógicos de um banco de dados. O 

projeto lógico é a primeira etapa a ser feita; as tabelas do banco de dados (BD) 

devem representar relações de forma apropriada, garantindo que as operações 

relacionais funcionem como se deseja e não apresentem resultados inconsistentes. 

Em seguida deve-se fazer o projeto físico, derivado do projeto lógico com foco na 

eficiência de armazenamento e desempenho. 

O crescente poder de processamento e a sofisticação das ferramentas 

resultaram no desenvolvimento de tecnologias que são conhecidas como data 

warehouse (DW), processamento analítico online (OLAP) e mineração de dados 

(Data Mining). Estas tecnologias oferecem agilidade nas consultas além das 

capacidades dos bancos de dados tradicionais e também um melhor desempenho 

nos acessos aos vários tipos de bancos de dados. Um breve descritivo das funções 

do DW, da OLAP e do Data Mining já diferencia cada uma dessas tecnologias: o DW 

é um processo que requer uma série de atividades preliminares e armazena as 

                                                 

 

 

 

 
15

 SQL (Structured Query Language) – Também chamada de Linguagem de Consulta Estrutura, é um 
linguagem de pesquisa para banco de dados  relacional, inspirada na álgebra relacional. 
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informações no nível correto de detalhe e a OLAP e o Data Mining são atividades 

que retiram o conhecimento de um DW existente. 

As tecnologias de informação (DW, OLAP e Data Mining) que são utilizados 

para apoio à decisão serão descritos no item 3.1.5. 

 

 

3.1.5 Componentes de Sistemas de Apoio à Decisão 

 

3.1.5.1  Preparação de Dados 

 

Uma das principais fases que envolvem o apoio à decisão consiste nas 

tarefas de obtenção e preparação inicial dos dados. Os dados devem ser extraídos 

de várias fontes, limpos, transformados e consolidados, carregados no banco de 

dados de apoio à decisão e por último, atualizados periodicamente (FIGURA 12). 

 

FIGURA 12 - FASE DA PREPARAÇÃO DOS DADOS PARA OS SISTEMAS DE APOIO À 
DECISÃO 
FONTE: O autor 

 

 

A extração é o processo da obtenção dos dados de várias fontes (sistemas 

legados, ERP16, CRM17, arquivos textos, planilhas eletrônicas). Existem muitas 

                                                 

 

 

 

 
16

 ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de informação que integra todos os dados e 
processos de uma organização em um único sistema administrativo. 
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ferramentas que fazem esta tarefa, por isso é importante escolher a mais adequada 

para que o processo de extração seja confiável e preserve todos os dados que 

foram extraídos. 

A limpeza dos dados ocorre antes de serem introduzidos no banco de 

dados. As operações típicas deste processo incluem o preenchimento de valores 

omitidos, a correção de erros de digitação e de entrada de dados, a padronização 

das abreviações, e assim por diante. 

Mesmo depois da limpeza dos dados, provavelmente existirão alguns erros 

que não foram corrigidos. Então os dados ainda passam por um processo de 

transformação e consolidação. Quando se precisa mesclar informações de dois ou 

mais banco de dados utiliza-se o processo de consolidação dos dados. 

A carga é a operação responsável por mover os dados transformados e 

consolidados para os bancos de dados de apoio à decisão, verificar a 

consistência/integridade dos dados e construir os índices necessários. Este 

processo é geralmente efetuado pelos Sistemas de Gerenciamento de Banco de 

Dados (SGDB18).  

Por último é feita a atualização periódica dos dados, a fim de mantê-los 

sempre atualizados. Geralmente depois da carga total dos dados, o processo de 

atualização faz uma carga parcial para atualizar os dados já inseridos no banco de 

dados, bem como também a inserção de novos dados. 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 
17

 CRM (Customer Relationship Management) são ferramentas compreendendo sistemas 
informatizados e atitudes corporativas, que têm como objetivo ajudar as empresas a criar um bom 
relacionamento com os clientes armazenando e relacionando de forma inteligente informações sobre 
suas atividades e interações com a empresa. 
 
 
18

 SGDB (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é um software responsável pelo 
gerenciamento de um banco de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a 
responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. 
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3.1.5.2  Data Warehouse (DW) e Data Mart (DM) 

 

Os dados de apoio à decisão obtidos de vários sistemas operacionais 

precisam ser reunidos e mantidos em um depósito de dados próprio. Esse depósito 

e dados operacionais é denominado de data warehouse (DW) ou data mart (DM). 

O DW (armazém de dados) é um tipo especial de banco de dados, definido 

por alguns autores como um banco de dados e um software de banco de dados 

juntos.  

Inmon (1997) comentou que o DW é um depósito de dados orientados por 

assunto, variando-se com o tempo, que depois de inseridos, não podem ser 

alterados, mas podem ser excluídos e que servem para apoiar as decisões da 

gerência. 

Existe uma grande diferença de estrutura, funcionamento, desempenho e 

finalidade entre os bancos de dados tradicionais e os DW. Os bancos de dados 

tradicionais (relacionais, orientados a objeto, em rede e hierárquicos) são 

transacionais e os DW são otimizados para a recuperação de dados e servem 

principalmente para aplicações de apoio à decisão. É importante ressaltar que 

existem hoje em dia vários DW criados por diferentes organizações e que servem 

para atender às suas necessidades, porém não existe uma definição propriamente 

dita do termo DW. 

Na FIGURA 13 é apresentada uma visão geral da estrutura de um DW. O 

processo de limpeza e ajustes dos dados foram vistos no item 3.1.5.1. Este processo 

é tratado por ferramentas de extração, transformação e carga (ETL). Após a carga 

de dados no DW, a extração das informações ou conhecimentos são feitas através 

de várias tecnologias, como por exemplo a OLAP e o Data Mining . 
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FIGURA 13 - VISÃO GERAL DA ESTRUTURA CONCEITUAL DO DATA WAREHOUSE 
FONTE: ELMASRI e NAVATHE (2011, p. 722) 
 
 

Uma das características dos DW é possuir um modelo multidimensional, ou 

seja, os dados são colocados em matrizes multidimensionais, os chamados cubos 

de dados. Exemplificando, na FIGURA 14 é apresentado uma planilha de vendas 

regionais para um determinado período. As dimensões seriam os produtos que são 

mostrados como linhas e as receitas de vendas que são mostradas como colunas. 

 

 

FIGURA 14 - EXEMPLO DO MODELO DIMENSIONAL DE DADOS 
FONTE: ELMASRI e NAVATHE (2011, p. 723) 

 

 
Ao acrescentar uma dimensão de tempo, como por exemplo, o trimestre 

fiscal, seria formado um novo cubo de dados como representado na FIGURA 15. 

Esse novo cubo de dados seria formado pelos dados de venda de produtos por 

trimestres fiscais e regiões de venda. Cada célula teria dados para um produto 

específico e região específica. Os dados podem ser consultados diretamente em 

qualquer combinação de dimensões, evitando consultas de banco de dados 

complexas. 
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FIGURA 15 - EXEMPLO DO MODELO TRIDIMENSIONAL DE DADOS 
FONTE: ELMASRI e NAVATHE (2011, p. 723) 

 

As consultas em uma visão multidimensional fornecem dados a respeito de 

medidas de desempenho dispostas em uma ou mais dimensões, sendo filtradas pela 

dimensão e/ou pelo valor da medida. As visões multidimensionais fornecem as 

técnicas básicas para cálculo e análise requeridos pelas aplicações de BI 

(ANZANELLO, 2007, p.2).  

O cubo de dados é uma estrutura multidimensional que expressa a forma na 

qual os tipos de informações se relacionam entre si. É formado pela tabela de fatos e 

pelas tabelas de dimensão que a circundam e representam possíveis formas de 

visualizar e de consultar os dados. O cubo armazena todas as informações 

relacionadas a um determinado assunto, de maneira a permitir que sejam montadas 

várias combinações entre elas, resultando na extração de várias visões sobre o 

mesmo tema (HOKAMA et al., 2004 , p. 49) 

Nos bancos de dados operacionais e transacionais as informações de uma 

organização ou empresa são armazenadas diariamente e os dados são atualizados 

frequentemente. São simplesmente os registros de operações e tarefas feitas pelos 

funcionários no ambiente empresarial. Nos bancos de dados analíticos armazenam-

se as informações históricas da empresa e os dados armazenados são destinados 

para as necessidades dos gestores de uma empresa, auxiliando-os no processo de 

tomada de decisão. As diferenças entre o Processamento de Transações Online 

(OLTP) e o Processamento Analítico Online (OLAP) estão descritas na TABELA 2. 
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TABELA 2 - DIFERENÇAS ENTRE OLAP E OLTP 

 
FONTE: VAISMAN (1998, p. 5) 

 
 

Existe também a possibilidade dos dados extraídos serem salvos em 

subconjuntos de dados, chamados de Data Mart (DM). Um DM é um agrupamento 

de dados referentes a um assunto em especial que focalizam uma ou mais áreas 

específicas.  

 

 

3.1.5.3  Processamento Analítico Online (OLAP) 

 

O Processamento Analítico Online (OLAP) é uma tecnologia utilizada para 

organizar em estruturas multidimensionais (modelagem multidimensional) um grande 

volume de dados. Enquanto a função da tecnologia de Processamento Transacional 

Online (OLTP) é o processamento de transações operacionais gerados a partir dos 

sistemas informacionais da instituição e voltando a execução do negócio da 

organização, a tecnologia OLAP é voltada para analisar um grande volume de 

informações em muitos níveis de detalhes armazenados em um DW. 

Bispo e Cazarini (1998) no seu artigo, citam as vantagens e desvantagens 

dos dois tipos de tecnologias OLAP, o ROLAP e o MOLAP. O Relational Online 

Analytical Processing (ROLAP) trabalha com banco de dados relacionais e com a 

linguagem SQL para realizar as suas consultas e análises. Outra vantagem é que o 

limite de armazenamento de dados está atrelada à capacidade dos dispositivos de 

armazenamento, ou seja, praticamente ilimitada. A desvantagem do ROLAP é 
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quando se deseja realizar análises multidimensionais, ou seja, análises nas quais se 

verificam os diversos ângulos e as diversas dimensões a que os negócios estão 

sujeitos. As tabelas dos bancos de dados relacionais possuem apenas duas 

dimensões e, quando se quer ter uma visão que utilize mais de duas dimensões, é 

necessário realizar diversos e complexos processamentos de dados para se obter o 

resultado desejado, o que torna a consulta ou análise mais demorada e exigindo 

equipamentos mais robustos. O Multidimensional Online Analytical Processing 

(MOLAP) trabalha com banco de dados multidimensionais, o que facilita as 

pesquisas e as análises multidimensionais, e permite uma modelagem dos dados 

muito parecida com os modelos dos negócios. Desta forma, pode-se fazer, por 

exemplo, uma pesquisa ou uma análise do tipo: verificar as vendas realizadas pela 

empresa por produto, por mês e por loja, ou do tipo saber a rentabilidade de um 

banco por funcionário, por mês e por aplicação. A grande vantagem de se trabalhar 

com a tecnologia MOLAP é rapidez nestes tipos de consultas ou análises. A 

desvantagem é que esta tecnologia não é aberta, ou seja, cada fornecedor da 

tecnologia possui a sua própria estrutura, e é, portanto, um pouco mais difícil de se 

fazer a integração entre as diferentes tecnologias. Outra desvantagem é a 

necessidade um espaço de armazenamento físico muito maior para os dados. 

 

 

3.1.5.4  Mineração de Dados (Data Mining) 

 

As ferramentas e técnicas de mineração de dados para grandes bancos de 

dados tiveram origem nas pesquisas de inteligência artificial nos anos 80 e 90.O 

Data Mining é um conjunto de técnicas baseadas em métodos matemáticos, 

algoritmos e heurísticos para explorar grandes bancos de dados e descobrir padrões 

e relações existentes nessas informações (COSTA et al., 2000). 

O Data Mining é uma tecnologia que procura novas informações em termos 

de padrões ou regras com base em grandes quantidades de dados utilizando 

técnicas presentes em áreas de redes neurais, estatística e algoritmos de 

inteligência artificial. Para muitos autores, a mineração de dados será num futuro 

próximo uma das principais tecnologias e apontará para uma área chamada de 

“descoberta do conhecimento”. 
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Elmasri e Navathe (2011) apresentam um exemplo de uma loja de varejo, 

que através da mineração de dados consegue descobrir novos conhecimentos sobre 

padrões de compra relacionando fatores como idade, grupo de renda, local de 

residência, a quantidade e a compra dos clientes. Essas informações podem ser 

utilizadas no planejamento dos locais de novas lojas com base na demografia, na 

realização de promoções ou na estratégia de marketing. 

 

 

3.1.6 Business Intelligence (BI) 

 

O Business Intelligence (BI) é um termo que designa um conjunto de 

arquiteturas, ferramentas, banco de dados, aplicações e metodologias de apoio à 

decisão (já descritos anteriormente). Este termo BI foi cunhado pelo Gartner Group19 

em meados da década de 1990. Contudo, o BI teve origem na década de 1970 com 

a geração de relatórios estáticos e bidimensionais, evoluindo posteriormente para a 

geração de relatórios dinâmicos multidimensionais e de análise de tendências, 

aonde na metade da década de 1990, surgiu a denominação de BI. Em 2005, os 

sistemas de BI começaram a incluir recursos de inteligência artificial e de análise  

(TURBAN et al., 2009). 

Na FIGURA 16 estão esquematizados os componentes de um BI: i) 

ferramentas que fazem a extração, transformação e carga (ETL) dos dados oriundos 

dos sistemas de banco de dados operacionais; ii) a armazenagem dos dados 

consolidados no Data Warehouse (DW) ou de forma categorizada nos Data Marts 

(DM) e iii) tecnologias de OLAP e Data Mining. 

 

                                                 

 

 

 

 
19

 Gartner Group: Gartner é uma empresa de consultoria fundada em 1979 por Gideon Gartner. 



65 

 

 

FIGURA 16 - COMPONENTES DO AMBIENTE DO BUSINESS INTELLIGENCE 
FONTE: PRIMAK (2008, p.18) 

 

 

3.1.7 Revisão da Literatura Técnico-Científica 

 

No artigo de Morais, Silva e Caritá (2010), os autores utilizaram técnicas e 

ferramentas que fazem parte da tecnologia de Business Intelligence (BI) para 

analisar os dados da saúde de pacientes e identificar indivíduos doentes ou com 

predisposição para desenvolver uma doença arterial coronariana. Foi implementado 

um ambiente computacional utilizando tecnologia World Wide Web (WEB) e análise 

de dados através da ferramenta Online Analytical Processing (OLAP). 

Morais, Silva e Caritá (2010) concluíram que partindo de informações já 

armazenadas, pode-se com ferramentas e técnicas que compõem um BI, gerar 

consultas que facilitem a análise e a interpretação das informações de uma forma 

mais ágil, intuitiva e flexível, sem precisar de um software específico para isso. Os 

testes foram realizados em uma base de dados composta por pacientes do 

Ambulatório de Cardiologia de um hospital pertencente à Universidade de Ribeirão 

Preto (UNAERP). Concluíram também que com a ferramenta implementada, os 

profissionais de saúde poderiam consultar e relacionar dados de uma maneira mais 

fácil, sem a necessidade de especialistas da área de informática. 
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No artigo de Reis, Angeloni e Serra (2010), os autores analisaram e 

estudaram o uso do BI como tecnologia na formulação de estratégias para a 

melhoria da qualidade de ensino nas escolas de Santa Catarina. 

Reis, Angeloni e Serra (2010) analisaram as notas dos alunos e as 

entrevistas feitas com cinco dirigentes das cento e quarenta e três escolas de Santa 

Catarina de acordo com as fases do processo Knowledge Discovery in Databases 

(KDD20) proposto por Fayyad21  em 1996.  

Com a realização da pesquisa, Reis, Angeloni e Serra (2010) concluíram 

que a tecnologia da informação de BI atua como suporte a extração do 

conhecimento nas bases de dados e também auxilia na definição de estratégias 

para a capacitação dos docentes visando a melhoria da qualidade de ensino. 

No artigo de Antonelli (2009), o autor apresenta o BI como uma ferramenta 

de tecnologia da informação (TI) capaz de analisar de forma eficiente um grande 

volume de dados e transformá-los em informações úteis para as empresas. 

Antonelli (2009) detalha os componentes de um BI, ou melhor, as 

ferramentas que realizam em conjunto o trabalho de armazenamento de dados, a 

análise de informações e a mineração de dados. Com a apresentação dos conceitos 

e dos componentes, o principal objetivo foi trazer quais são os principais benefícios 

na utilização de um BI e elencar as dificuldades na implementação.  

No cenário atual há a exigência das organizações por respostas imediatas e 

eficazes, através de informações úteis para a tomada de decisão, portanto as 

ferramentas de BI ganharam relevância e é a cada dia a solução mais procurada 

pelas organizações. 

Demonstra-se com o artigo de Antonelli (2009) que as ferramentas de BI é 

um conjunto de várias técnicas e tecnologias que trabalhando de forma conjunta e 

ordenada, podem trazer grandes benefícios para as empresas. 

                                                 

 

 

 

 
20

 KDD (Knowledge Discovery in Databases - Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados) é 
um processo interativo que segue uma série de passos: seleção, pré-processamento e limpeza, 
transformação, mineração de dados e interpretação/avaliação. Em outras palavras, é o ciclo que o 
dado percorre até virar uma informação. 
21

 Usama M. Fayyad – cientista americano criado do método KDD e orador sobre Data Mining e Big 
Data.  
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Antonelli (2009) conclui que o campo de atuação do BI tem muito a crescer 

ainda, principalmente na sua aplicabilidade e ainda está sendo muito pouco utilizado 

pelas organizações. Indica também que o BI ganhará status de indispensável nas 

organizações mais relevantes do mercado, por apresentar informações mais úteis e 

seguras para a tomada de decisões mais acertadas. 

No artigo de Valcarenghi et al. (2012), os autores mostram a importância de 

projetos de sistemas de informação mais eficazes para as organizações públicas, a 

fim de proporcionar aos gestores públicos informações necessárias para a gestão de 

processos e tomada de decisão de forma mais transparente. 

O principal objetivo do artigo de Valcarenghi et al. (2012) foi discutir sobre a 

utilização de sistemas de informação nos Hospitais Universitários Federais, em 

particular no Hospital Universitário da UFSC, como ferramenta no processo de 

tomada de decisão. Com as informações coletadas por meio de observação 

participante e entrevistas informais com gestores e funcionários da instituição, os 

autores concluíram que os sistemas de informação são importantes ferramentas 

para a melhoria dos processos (cobrança da sociedade por melhores serviços; 

sobrecarga de atividades da diretoria; comunicação interna e externa ineficientes; 

falta de integração funcional entre os departamentos), bem como poderiam melhorar 

o atual sistema de informação (falta de integração entre as redes internas; utilização 

de sistemas não integrados; obsolescência de alguns sistemas; falta de integração 

das informações entre os departamentos). 

Valcarenghi et al. (2012) concluíram também que haja vista que a 

implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários Federais (AGHU) 

será acompanhada de um novo modelo de gestão, espera-se que o mesmo 

proporcione uma melhoria nas práticas de gestão da organização. 

 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

A revisão da literatura técnico-científica dos sistemas de apoio à decisão e 

das ferramentas de BI  aponta que os sistemas de apoio à decisão não substituem o 

decisor, no geral esses sistemas são desenvolvidos utilizando um processo evolutivo 

e iterativo, com uma interface que facilita a aprendizagem. São capazes de apoiar 

todos os níveis de gestão, desde o nível estratégico até o operacional.  
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Claramente esses sistemas são uma poderosa ferramenta para apoiar os 

gestores, aumentando a capacidade de processamento de grandes volumes de 

informação ao longo do processo de tomada de decisão. Um sistema de apoio à 

decisão eficiente permite fácil interação com o usuário do sistema, para que este 

possa acessar tranquilamente seu banco de dados e modelos e absorver de forma 

natural as informações e sugestões armazenadas, obtendo vantagem competitiva no 

mercado em que atua. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 
Nesta seção estão descritos e detalhados os materiais usados na 

dissertação, tais como indicadores e componentes da REDE FEDERAL, da Matriz 

Orçamentária e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), além de um 

software de BI. 

 

 

4.1.1 Indicadores da REDE FEDERAL 

 

Os indicadores acadêmicos são utilizados pelo MEC para a melhoria da 

eficiência e da eficácia das instituições federais de educação profissional. Os 12 

indicadores, descritos no item 2.5.1, são os seguintes: 

 

1. Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM) 

2. Relação de Concluintes por Matrícula Atendida (RCM) 

3. Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC) 

4. Retenção do Fluxo Escolar (RFE) 

5. Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral (RAD) 

6. Titulação do Corpo Docente (TCD) 

7. Gasto Corrente por Aluno (GCA) 

8. Gastos com Pessoal (GCP) 

9. Gastos com Outros Custeios (GOC) 

10. Gastos com Investimentos (CGI) 

11. Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Familiar per Capita 

(MRF) 

 

4.1.2 Indicadores e componentes da Matriz Orçamentária 

 

Como visto no 2.4.1, a Matriz Orçamentária definida pelo MEC possui o 

montante total dos recursos. A distribuição dos recursos para os IF seguem a 

equação (10) e os componentes são:  
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1. Valor para a Reitoria (VLRreitoria) 

2. Valor para atividades de Pesquisa e Extensão (VLRpesext) 

3. Valor para a Assistência Estudantil (VLRae) 

4. Valor para os cursos de Educação à Distância (VLRead) 

5. Valor para categoria de campus Pré-Expansão (VLRpreexpansão) 

6. Valor para categoria de campus Expansão (VLRexpansão) 

 

Os indicadores que auxiliam na composição da Matriz Orçamentária 

descritos no  2.5.2 são:  

 

1. Relação de Alunos por Professor (RAP) 

2. Índice de Crescimento de Matrículas nos Cursos Presenciais (ICM) 

 

 

4.1.3 Componentes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 

Os componentes que compõem o PDI auxiliam no planejamento estratégico 

(ver item 2.2.4) dos IF, os componentes principais são: 

 

1. Quantidade de Projetos de Pesquisa e Extensão 

2. Quantidade de Alunos nos Cursos Presenciais 

3. Quantidade de Laboratórios, Salas de Aula, Biblioteca, Espaço de 

Convivência, etc. 

 

 

4.1.4 Software de Business Intelligence (BI)  

 

O software de BI utilizado foi o Qlik®View 1022 da Qlik®Tech International 

AB. Com o QlikView  é possível: 1) criar uma interface flexível com o usuário final 

para um armazém de informações; 2) obter momentos instantâneos das relações de 

dados; 3) criar apresentações com base nos dados; 4) criar tabelas e gráficos 

dinâmicos; 5) executar uma análise estatística; 6) vincular descrições e multimídia 

                                                 

 

 

 

 
22

 Qlik®Tech e Qlik®View são marcas comerciais registradas da QlikTech International AB, Suécia. 
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aos dados; 7) construir seus próprios sistemas especializados; 8) criar novas 

tabelas, mesclando informações de diversas fontes e 9) construir seu próprio 

sistema de inteligência de negócios. 

Os dados foram extraídos dos relatórios de gestão, dos sistemas 

acadêmicos e das informações postadas no portal de informação do IFPR. A limpeza 

e organização dos dados foram feitos em uma planilha eletrônica; o Qlik®View ficou 

com a parte da carga dos dados após a extração, limpeza e organização, com a 

armazenagem dos dados em um DW e a com a utilização da tecnologia OLAP para 

análise e consultas das informações. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Considerando os materiais disponibilizados no item 4.1, as ferramentas de 

tecnologia da informação (TI) e as experiências, processos e práticas na gestão de 

instituições públicas, nesta seção são descritos os métodos. Os métodos resultam 

na elaboração de um indicador de gestão e a sua aplicação auxiliará os gestores 

nas tomadas de decisão importantes para que se cumpram as metas estabelecidas 

pelo Governo Federal, com a correta distribuição dos recursos públicos entre as 

unidades e seguindo os princípios básicos da administração pública (legalidade, 

impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade).  

Optou-se como método a elaboração de um questionário a ser aplicado no 

IFPR, com subsequente classificação dos itens, cálculo estatístico de cada item e 

por último a composição do indicador de gestão proposto. O método é descrito na 

FIGURA 17 em 4 fases e será utilizado posteriormente no caso de uso. 

 
FIGURA 17 - FASES DA ELABORAÇÃO DO INDICADOR DE GESTÃO 
FONTE: O autor 
 

 

FASE 1 - Escolha dos 
Itens  

FASE 2 - Aplicação do 
Questionário e a 
Classificação dos 

Itens (Pesos) 

FASE 3 - Fórmula de 
Cálculo de cada Item 

FASE 4 - Fórmula de 
Cálculo do Indicador 

de Gestão 
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4.2.1 FASE 1 – Escolha dos Itens 

 

Nesta primeira fase, para a escolha dos itens que compõem o questionário, 

contou-se com a experiência e ajuda dos servidores que fazem e atualizam o 

planejamento estratégico e orçamentário do IFPR. Segue na TABELA 3, atribuindo a 

letra P (P1...P14), os quatorze itens. 

Os itens foram separados em grupos de origem: os itens P1, P3, P4 e P5 

foram originados dos indicadores e componentes que o MEC utiliza para fazer a 

matriz orçamentária das instituições pertencentes a REDE FEDERAL.Os itens P2, 

P6 e P14 foram originados dos componentes do PDI e os itens P7, P8, P9, P10, 

P11, P12 e P13 foram retirados dos indicadores que o TCU (Acordão TCU nº. 

2.267/2005) utiliza para a análise da REDE FEDERAL. 

 

TABELA 3 - ESCOLHA DOS ITENS QUE COMPÕEM O QUESTIONÁRIO 

Itens do Questionário 

P1 - Índice de Crescimento de Matrículas nos Cursos Presenciais. 

P2 - Quantidade de Projetos de Pesquisa/Extensão/Inovação. 

P3 - Quantidade de Alunos nos Cursos Presenciais. 

P4 - Quantidade de Alunos nos Cursos de Educação à Distância (EAD). 

P5 - Divisão em Categorias (campus capital, campus e campus avançado). 

P6 - Quantidade de Cursos (superior, pós-graduação e técnico de nível médio). 

P7 - Relação de Alunos Ingressantes por Total de Matrículas no Curso. 

P8 - Relação de Alunos Concluintes por Total de Matrículas no Curso. 

P9 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar (Alunos Retidos por Total de Matrículas no 
Curso). 

P10 - Relação de Alunos por Docentes. 

P11 - Investimentos em Capital. 

P12 - Custo Corrente por Aluno. 

P13 - Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes - Relação entre alunos 
concluintes por alunos finalizados (concluintes / evadidos / integralizados / 
cancelados ou transferidos externamente). 

P14 - Ambiente Físico (laboratórios, salas de aula, biblioteca, espaço de 
convivência). 
FONTE: O autor 
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4.2.2 FASE 2 – Aplicação do Questionário e a Classificação dos Itens 

 

O título do questionário foi “Pesquisa para o Desenvolvimento de 

Tecnologia” e a pesquisa foi distribuída por email para os servidores (técnicos 

administrativos e docentes que participam da gestão da instituição e dos campi). Foi 

estipulado um prazo para que todos respondessem da seguinte maneira: o 

entrevistado deveria ordenar os itens numa escala de 1 a 14 conforme sua 

percepção de relevância, sendo a 1ª. ordem a de maior importância e a 14ª. ordem a 

de menor importância. 

Para a elaboração e disponibilização do questionário foi utilizado o aplicativo 

Forms da Google Inc. que permite construir a pesquisa sem custo. Na FIGURA 18 

estão descritas as instruções enviadas para os servidores que ajudaram no 

preenchimento da pesquisa. 

 

 

 
FIGURA 18- DESCRITIVO DO QUESTIONÁRIO A SER APLICADO 
FONTE: O autor 
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Após o recebimento dos questionários foi elaborada uma classificação com 

as respostas dos servidores. Utiliza-se a nomenclatura [P1...P14] para definir os 

quatorze itens do questionário e [O1...O14] para definir a ordem de prioridade das 

perguntas, O1 significando uma ordem de maior importância e O14 significando uma 

ordem de menor importância. O corpo da TABELA 4 mostra a totalização dos 

questionários, com base nas ordens de prioridade estabelecidas pelos entrevistados. 

Na TABELA 4 tem-se o campo Máximo, o campo Desvio Padrão para determinar 

uma faixa entre a máxima e a mínima quantidade e o campo Máximo – Desvio 

Padrão para determinar a quantidade mínima limite para a classificação. As células 

(perguntas versus ordem de prioridade) em branco contêm todas as quantidades das 

respostas e a partir da análise da tabela inteira, obtém-se a classificação final para 

cada item.  

 
TABELA 4 - TABELA PARA AUXÍLIO NA CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS DO QUESTIONÁRIO 

 
Fonte: O autor 

 

 

4.2.3 FASE 3 – Fórmula de Cálculo de Cada Item 

 

Apresenta-se a fórmula de cálculo de cada item, separando-se os itens que 

possuem o cálculo da razão (quanto em percentagem aquele campus representaria 

num total geral de cada item) e outros que possuem o cálculo do indicador do item 

(representado com a letra IP). 



75 

 

Para a descrição das formulas a seguir considera-se o índice 𝑖 = 1, … , 𝑛 

representando os campi e 𝑛 o número de campus considerado no estudo. 

 

Item 1 (P1) - Índice de Crescimento de Matrículas nos Cursos Presenciais 

Mede o índice de crescimento de matrículas entre o período de alunos 

matriculados atualmente (AM) e os alunos matriculados de um período 

anterior (AMA). A equação (25) é a fórmula para cálculo do indicador do item 

1 e a equação (26) é a fórmula para cálculo da razão do item 1. 

 

𝐼𝑃1𝑖 =  
(𝐴𝑀𝑖 − 𝐴𝑀𝐴𝑖)

∑ (𝐴𝑀𝑖 + 𝐴𝑀𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1

  (25) 

  

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃1𝑖 =  
(𝐼𝑃1𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐼𝑃1𝑖
𝑛
𝑖=1

 (26) 

 

Item 2 (P2) - Quantidade de Projetos de Pesquisa/Extensão/Inovação 

Mostra a quantidade de projetos de pesquisa/extensão e inovação em um 

período (QP). A equação (27) é a fórmula para cálculo da razão do item 2. 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃2𝑖 =  
(𝑄𝑃𝑖 ∗ 100)

∑ 𝑄𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

 (27) 

 

 

Item 3 (P3) - Quantidade de Alunos nos Cursos Presenciais 

Mostra a quantidade de alunos nos cursos presenciais em um período 

(QACP). A equação (28) é a fórmula para cálculo da razão do item 3. 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃3𝑖 =  
(𝑄𝐴𝐶𝑃𝑖 ∗ 100)

∑ 𝑄𝐴𝐶𝑃𝑛
𝑖=1 𝑖

 (28) 
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Item 4 (P4) - Quantidade de Alunos nos Cursos de Educação à Distância 

(EAD) 

Mostra a quantidade de alunos nos cursos de EAD em um período (QACE). 

A equação (29) é a fórmula para cálculo da razão do item 4. 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃4𝑖 =  
(𝑄𝐴𝐶𝐸𝑖 ∗ 100)

∑ 𝑄𝐴𝐶𝐸𝑛
𝑖=1 𝑖

 (29) 

 

 

Item 5 (P5) - Divisão em Categorias (campus capital / campus e campus 

novo) 

Mostra a categoria do campus (CC). A equação (30) é a fórmula para cálculo 

da razão do item 5. 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃5𝑖 =  
(𝐶𝐶𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐶𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

 (30) 

 

 

Item 6 (P6) - Quantidade de Cursos (FIC, superior, pós-graduação e técnico 

de nível médio) 

Mostra a quantidade de cursos (presenciais e EAD) em um período (QC). A 

equação (31) é a fórmula para cálculo da razão do item 6. 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃6𝑖 =  
(𝑄𝐶𝑖 ∗ 100)

∑ 𝑄𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

 (31) 

 

 

Item 7 (P7) - Relação de Alunos Ingressantes por Total de Matrículas 

É a relação entre alunos ingressantes em um período (AI) e o total de 

matrículas do mesmo período (TM). A equação (32) é a fórmula para cálculo 

do indicador do item 7 e a equação (33) é a fórmula para cálculo da razão do 

item 7. 

 

𝐼𝑃7𝑖 =  
𝐴𝐼𝑖

𝑇𝑀𝑖
 (32) 
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𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃7𝑖 =  
(𝐼𝑃7𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐼𝑃7𝑖
𝑛
𝑖=1

 (33) 

 

 

Item 8 (P8) - Relação de Alunos Concluintes por Total de Matrículas 

É a relação entre alunos concluintes em um período (AC) e o total de 

matrículas do mesmo período (TM). A equação (34) é a fórmula para cálculo 

do indicador do item 8 e a equação (35) é a fórmula para cálculo da razão do 

item 8. 

 

𝐼𝑃8𝑖 =  
𝐴𝐶𝑖

𝑇𝑀𝑖
 (34) 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃8𝑖 =  
(𝐼𝑃8𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐼𝑃8𝑖
𝑛
𝑖=1

 (35) 

 

 

Item 9 (P9) - Índice de Retenção do Fluxo Escolar (Alunos Retidos por Total 

de Matrículas) 

É a relação entre alunos retidos em um período (AR) e o total de matrículas 

do mesmo período (TM). Nesse caso, tem-se uma alteração nos cálculos, 

pois trata-se de uma razão inversa. A equação (36) é a fórmula para cálculo 

do indicador do item 9 e a equação (37) é a fórmula para cálculo da razão do 

item 9. 

 

𝐼𝑃9𝑖 = (1 −
𝐴𝑅𝑖

𝑇𝑀𝑖
) (36) 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃9𝑖 =  
(𝐼𝑃9𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐼𝑃9𝑛
𝑖=1 𝑖

 (37) 
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Item 10 (P10) - Relação de Alunos por Docentes 

É a relação entre alunos matriculados em um período (AM) e os docentes 

que lecionaram no mesmo período (DOC). A equação (38) é a fórmula para 

cálculo do indicador do item 10 e a equação (39) é a fórmula para cálculo da 

razão do item 10. 

 

𝐼𝑃10𝑖 =  
𝐴𝑀𝑖

𝐷𝑂𝐶𝑖
 (38) 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃10𝑖 =  
(𝐼𝑃10𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐼𝑃10𝑛
𝑖=1 𝑖

 (39) 

 

 

Item 13 (P13) - Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes  

É a relação entre alunos concluintes em um período (AC) e os alunos 

finalizados (concluintes, evadidos, cancelados e transferidos) no mesmo 

período (AF). A equação (40) é a fórmula para cálculo do indicador do item 

13 e a equação (41) é a fórmula para cálculo da razão do item 13. 

 

𝐼𝑃13𝑖 =  
𝐴𝐶𝑖

𝐴𝐹𝑖
 (40) 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃13𝑖 =  
(𝐼𝑃13𝑖 ∗ 100)

∑ 𝐼𝑃13𝑛
𝑖=1 𝑖

 (41) 

 

 

Item 14 (P14) - Ambiente Físico  

É a quantidade de laboratórios, salas de aula, biblioteca, espaço de 

convivência (QAM). A equação (42) é a fórmula para cálculo da razão do 

item 14. 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑃14𝑖 =  
(𝑄𝐴𝑀𝑖 ∗ 100)

∑ 𝑄𝐴𝑀𝑛
𝑖=1 𝑖

 (42) 
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4.2.4 FASE 4 – Fórmula de Cálculo do Indicador de Gestão 

 

Com os cálculos de cada item (Fase 3) e com os pesos definidos (Fase 2), 

elabora-se a equação (43), que mostra a fórmula geral do indicador de gestão (IG), 

com o índice 𝑗 = 1, … , 𝑚 representando os itens/perguntas, 𝑚 a quantidade de itens 

considerados e i representando o campus. 

 

𝐼𝐺𝑖 =  
∑ (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑗)𝑚

𝑗=1

∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗
𝑚
𝑗=1

 (43) 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO IFPR 

 
Com a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 foram criados os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) contemplando todos os 

estados federativos brasileiros, sendo no Paraná estabelecido o Instituto Federal do 

Paraná (MEC; MPOG, 2008). 

O IFPR surgiu como uma instituição nova de ensino voltada à educação 

superior, básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino. Possui 

autonomia administrativa e financeira, com a definição dos seus processos e um 

planejamento estratégico. 

Após sete anos desde a sua criação, o IFPR possui 20 campi (implantados), 

cinco campi avançados em construção e três campi futuros (a serem implantados) 

espalhados por todo o estado (FIGURA 19). 

 

 
FIGURA 19 - MAPA DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
FONTE: IFPR (2015) 

 
 

Neste capítulo é apresentado um estudo de caso para o IFPR utilizando o 

método descrito no Capítulo 4. Para isso selecionaram-se 14 campi: Assis 

Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, 
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Jacarezinho, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba e 

Umuarama para compor o estudo de caso.  

 

 

5.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO NO ESTUDO DE CASO 

 

Os dados para o estudo de caso foram extraídos do sistema acadêmico 

atual do IFPR (SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) 

através de relatórios, das consultas ao banco de dados do SIGAA, do portal de 

informações (http://info.ifpr.edu.br/) e dos relatórios de gestão do IFPR. O período foi 

estipulado para os anos de 2013 e 2014, porém somente a pergunta P1 precisou de 

dados também do ano de 2012. 

O questionário foi enviado por email para 600 servidores no período de 

28/08/2015 a 03/09/2015, obtendo-se 145 respostas. Com as 145 respostas do 

questionário foi elaborada a TABELA 5 para fazer a classificação dos itens, ou seja 

incluir os pesos para cada item respondido, o que auxiliou no cálculo do indicador de 

gestão proposto. 

 
TABELA 5 - TABELA PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS DO QUESTIONÁRIO COM AS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

 
Fonte: O autor 

 

file:///C:/mestrado/dissertação/(http:/info.ifpr.edu.br/)
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Por exemplo, para achar o valor que vai definir a classificação de um item, 

começa-se pela primeira linha referente a ordem O1. Achando-se a quantidade 

máxima que é 27. O desvio padrão calculado foi de 7,70, então calculou-se a 

quantidade mínima de seleção para a ordem O1 que é a quantidade máxima menos 

o desvio padrão calculado. A quantidade mínima encontrada foi de 19,30, então 

todas as quantidades que estiverem entre o máximo (27) e o mínimo (19,30) serão 

selecionadas. As quantidades selecionadas para a O1 foram as de valor 20 e 27 que 

correspondem as perguntas P13 e P14 respectivamente. Após todas as análises 

feitas até a ordem O14, fez-se a seleção dos valores que realmente irão representar 

a ordem de prioridade versus itens/perguntas. Para a ordem O1 acha-se a 

quantidade 27 que corresponde ao item P14. 

Analisando-se a TABELA 6 com a classificação inicial dos itens, o item mais 

importante (1ª. ordem de prioridade) corresponde ao item P14 e o item menos 

importante (11ª. ordem de prioridade) corresponde ao item P5. 

 

TABELA 6 - CLASSIFICAÇÃO INICIAL DOS ITENS 

Itens Ordem de Prioridade 

P14 1 

P11 2 

P3 3 

P1 4 

P6 3 

P13 5 

P7 6 

P8 5 

P9 7 

P12 3 

P10 8 

P2 9 

P4 10 

P5 11 

FONTE: O autor 

 

Nota-se que alguns itens ficaram com a mesma ordem de prioridade e com a 

mesma quantidade. Os itens P11 e P7 ficaram com as mesmas quantidades 

máximas (20), porém analisando (por experiência) a descrição das perguntas, não 

existe correlação entre elas, então não ficaram com a mesma importância. Os itens 

P3, P6 e P12 ficaram com as mesmas quantidades máximas também (16), e 
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analisando a descrição das perguntas, concluiu-se que existe uma correlação entre 

elas, então ficaram com a mesma importância. No mesmo modo, os itens P13 e P8 

ficaram com as quantidades idênticas (18), e novamente, estes itens ficaram numa 

mesma importância.  

Uma outra situação envolve os itens P11 e P12 que, mesmo participando do 

questionário, foram retirados, pois envolvem custos e investimentos, valores esses 

que ainda não foram distribuídos para os campi no período de ano corrente. Isso 

foge do enfoque da construção do indicador de gestão que serve justamente para 

uma distribuição correta do orçamento para os campi. Após todas as análises feitas, 

chega-se na TABELA 7, contendo agora os pesos de cada item. Os pesos de cada 

item entram no cálculo do indicador de gestão (FASE 4). 

 
TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO FINAL COM A ATRIBUIÇÃO DOS PESOS DE CADA ITEM 

Perguntas Ordem de Prioridade Pesos 

P14 1 10 

P3 2 9 

P6 2 9 

P1 3 8 

P13 4 7 

P8 4 7 

P7 5 6 

P9 6 5 

P10 7 4 

P2 8 3 

P4 9 2 

P5 10 1 

  Soma dos Pesos 71 

FONTE: O autor 

 

 

Analisando a TABELA 7 encontra-se para o item P14 o peso 10, para os 

itens P3 e P6 o peso 9, para o item P1 o peso 8, para os itens P8 e P13 o peso 7, 

para o item P7 o peso 6, para o item P9 o peso 5, para o item P10 o peso 4, para o 

item P2 o peso 3, para o item P4 o peso 2 e finalmente para o item P5 o peso 1. 

Alguns itens possuem cálculos diferentes, portanto os cálculos semelhantes 

foram agrupados em 3 grupos (A, B e C). O grupo A será composto pelos cálculos 

do item P1, o grupo B será composto pelos cálculos dos itens P2, P3, P4, P5, P6 e 

P14 e o grupo C será composto pelos cálculos dos itens P7, P8, P9, P10 e P13. 
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No grupo A representado pela TABELA 8, os valores dos campos Matrículas 

2012, Matrículas 2013 e Matrículas 2014 foram extraídos dos sistemas acadêmicos 

do IFPR e formam o indicador (campo IP1) e os valores proporcionais (campo Razão 

P1). Os cálculos dos campos IP1 (2013 e 2014) e dos campos Razão P1 (2013 e 

2014) já foram descritos na FASE 3 do método. 

 

 
TABELA 8 - CÁLCULOS PARA O ITEM P1 

P1 - Índice de Crescimento de Matrículas nos Cursos Presenciais 

Campi 
Matrículas 

2012 
Matrículas 

2013 
Matrículas 

2014 
IP1-
2013 

IP1-
2014 

Razão P1 
2013 

Razão P1 
2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 235 318 301 15,01 -2,75 8,41 -1,84 

CAMPO LARGO 95 236 343 42,60 18,48 23,86 12,36 

CASCAVEL 0 0 77 0,00 100,00 0,00 66,89 

CURITIBA 2498 2407 2419 -1,86 0,25 -1,04 0,17 

FOZ DO IGUAÇU 445 448 477 0,34 3,14 0,19 2,10 

IRATI 146 165 179 6,11 4,07 3,42 2,72 

IVAIPORÃ 141 158 241 5,69 20,80 3,18 13,92 

JACAREZINHO 143 397 567 47,04 17,63 26,34 11,80 

LONDRINA 189 379 401 33,45 2,82 18,73 1,89 

PALMAS 1722 1754 1372 0,92 -12,22 0,52 -8,17 

PARANAGUÁ 588 594 439 0,51 -15,00 0,28 -10,04 

PARANAVAÍ 160 241 282 20,20 7,84 11,31 5,24 

TELÊMACO BORBA 266 301 407 6,17 14,97 3,46 10,02 

UMUARAMA 225 236 191 2,39 -10,54 1,34 -7,05 

TOTAL 6853 7634 7696 178,56 149,49 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
 

 

O grupo B está representado nas TABELA 9 a 14, este grupo será 

exemplificado somente para o item P2. Os valores dos campos Qtde Projetos 2013 e 

Qtde Projetos 2014 foram extraídos dos relatórios de gestão do IFPR e formam os 

valores proporcionais (campo Razão P2). Os cálculos dos campos Razão P2 (2013 

e 2014) já foram descritos na FASE 3 da metodologia. Para os itens restantes P3, 

P4, P5, P6 e P14 seguem a mesma lógica de cálculo do item P2. 
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TABELA 9 - CÁLCULOS PARA O ITEM P2 

P2 - Quantidade de Projetos de Pesquisa/Extensão/Inovação     

Campi Qtde Projetos 2013 Qtde Projetos 2014 Razão P2 2013 Razão P2 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 10 10 5,85 5,71 

CAMPO LARGO 8 8 4,68 4,57 

CASCAVEL 0 4 0,00 2,29 

CURITIBA 12 12 7,02 6,86 

FOZ DO IGUAÇU 24 24 14,04 13,71 

IRATI 7 7 4,09 4,00 

IVAIPORÃ 15 15 8,77 8,57 

JACAREZINHO 8 8 4,68 4,57 

LONDRINA 14 14 8,19 8,00 

PALMAS 13 13 7,60 7,43 

PARANAGUÁ 13 13 7,60 7,43 

PARANAVAÍ 17 17 9,94 9,71 

TELÊMACO BORBA 13 13 7,60 7,43 

UMUARAMA 17 17 9,94 9,71 

TOTAL 171 175 100,00 100,00 

FONTE: O autor 

 

 
TABELA 10 - CÁLCULOS PARA O ITEM P3 

P3 - Quantidade de Alunos nos Cursos Presenciais       

Campi Qtde Alunos 2013 Qtde Alunos 2014 Razão P3 2013 Razão P3 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 318 301 4,17 3,91 

CAMPO LARGO 236 343 3,09 4,46 

CASCAVEL 0 77 0,00 1,00 

CURITIBA 2407 2419 31,53 31,43 

FOZ DO IGUAÇU 448 477 5,87 6,20 

IRATI 165 179 2,16 2,33 

IVAIPORÃ 158 241 2,07 3,13 

JACAREZINHO 397 567 5,20 7,37 

LONDRINA 379 401 4,96 5,21 

PALMAS 1754 1372 22,98 17,83 

PARANAGUÁ 594 439 7,78 5,70 

PARANAVAÍ 241 282 3,16 3,66 

TELÊMACO BORBA 301 407 3,94 5,29 

UMUARAMA 236 191 3,09 2,48 

TOTAL 7634 7696 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
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TABELA 11 - CÁLCULOS PARA O ITEM P4 

P4 - Quantidade de Alunos nos Cursos de Educação à Distância (EAD)     

Campi Qtde Alunos EAD 2013 Qtde Alunos EAD 2014 Razão P4 2013 Razão P4 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 131 131 17,58 17,58 

CAMPO LARGO 0 0 0,00 0,00 

CASCAVEL 0 0 0,00 0,00 

CURITIBA 0 0 0,00 0,00 

FOZ DO IGUAÇU 20 20 2,68 2,68 

IRATI 7 7 0,94 0,94 

IVAIPORÃ 0 0 0,00 0,00 

JACAREZINHO 16 16 2,15 2,15 

LONDRINA 160 160 21,48 21,48 

PALMAS 14 14 1,88 1,88 

PARANAGUÁ 62 62 8,32 8,32 

PARANAVAÍ 171 171 22,95 22,95 

TELÊMACO BORBA 107 107 14,36 14,36 

UMUARAMA 57 57 7,65 7,65 

TOTAL 745 745 100,00 100,00 

FONTE: O autor 

 

 
TABELA 12 - CÁLCULOS PARA O ITEM P5 

P5 - Divisão em Categorias (Campus Capital / Campus e Campus Novo)     

Campi Divisão 2013 Divisão 2014 Razão P5 2013 Razão P5 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 1 1 6,67 5,88 

CAMPO LARGO 1 1 6,67 5,88 

CASCAVEL 0 2 0,00 11,76 

CURITIBA 3 3 20,00 17,65 

FOZ DO IGUAÇU 1 1 6,67 5,88 

IRATI 1 1 6,67 5,88 

IVAIPORÃ 1 1 6,67 5,88 

JACAREZINHO 1 1 6,67 5,88 

LONDRINA 1 1 6,67 5,88 

PALMAS 1 1 6,67 5,88 

PARANAGUÁ 1 1 6,67 5,88 

PARANAVAÍ 1 1 6,67 5,88 

TELÊMACO BORBA 1 1 6,67 5,88 

UMUARAMA 1 1 6,67 5,88 

TOTAL 15 17 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
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TABELA 13 - CÁLCULOS PARA O ITEM P6 

P6 - Quantidade de Cursos (FIC,Superior,Pós-Graduação e Técnico de Nível Médio)   

Campi Qtde Cursos 2013 Qtde Cursos 2014 Razão P6 2013 Razão P6 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 6 4 6,90 4,26 

CAMPO LARGO 3 5 3,45 5,32 

CASCAVEL 0 1 0,00 1,06 

CURITIBA 20 20 22,99 21,28 

FOZ DO IGUAÇU 5 7 5,75 7,45 

IRATI 2 2 2,30 2,13 

IVAIPORÃ 3 3 3,45 3,19 

JACAREZINHO 4 4 4,60 4,26 

LONDRINA 5 6 5,75 6,38 

PALMAS 16 16 18,39 17,02 

PARANAGUÁ 11 11 12,64 11,70 

PARANAVAÍ 2 5 2,30 5,32 

TELÊMACO BORBA 4 5 4,60 5,32 

UMUARAMA 6 5 6,90 5,32 

TOTAL 87 94 100,00 100,00 

FONTE: O autor 

 

 
TABELA 14 - CÁLCULOS PARA O ITEM P14 

P14 - Ambiente Físico (Laboratórios,Salas de Aula,Biblioteca, Espaço de Convivência)   

Campi Ambiente Físico 2013 Ambiente Físico 2014 Razão P14 2013 Razão P14 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 18 14 6,90 5,09 

CAMPO LARGO 9 13 3,45 4,73 

CASCAVEL 0 2 0,00 0,73 

CURITIBA 60 60 22,99 21,82 

FOZ DO IGUAÇU 15 19 5,75 6,91 

IRATI 6 6 2,30 2,18 

IVAIPORÃ 9 9 3,45 3,27 

JACAREZINHO 12 12 4,60 4,36 

LONDRINA 15 17 5,75 6,18 

PALMAS 48 48 18,39 17,45 

PARANAGUÁ 33 33 12,64 12,00 

PARANAVAÍ 6 12 2,30 4,36 

TELÊMACO BORBA 12 14 4,60 5,09 

UMUARAMA 18 16 6,90 5,82 

TOTAL 261 275 100,00 100,00 

FONTE: O autor 

 

 

O grupo C está representado nas TABELA 15 a 19, sendo que seu cálculo é 

exemplificado somente para o item P7. Os valores dos campos Ingressantes (2013 e 

2014) e Matrículas (2013 e 2014) foram extraídos dos sistemas acadêmicos e do 
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portal de informações do IFPR e formam o indicador (campo IP7) e os valores 

proporcionais (campo Razão P7). Os cálculos dos campos Razão P7 (2013 e 2014) 

já foram descritos na FASE 3 da metodologia. Para os itens restantes P8, P9, P10 e 

P13 seguem a mesma lógica de cálculo do item P7. 

 

TABELA 15 - CÁLCULOS PARA O ITEM P7 

P7 - Relação de Alunos Ingressantes por Total de Matrículas 

Campi 
Ingressantes 

2013 
Matrículas 

2013 
Ingressantes 

2014 
Matrículas 

2014 
IP7-

2013 
IP7-

2014 
Razão P7 

2013 
Razão P7 

2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 253 318 188 301 0,7956 0,6246 10,47 6,73 

CAMPO LARGO 162 236 264 343 0,6864 0,7697 9,03 8,30 

CASCAVEL 0 0 77 77 0,00 1,0000 0,00 10,78 

CURITIBA 1271 2407 1049 2419 0,5280 0,4337 6,95 4,67 

FOZ DO IGUAÇU 183 448 313 477 0,4085 0,6562 5,37 7,07 

IRATI 103 165 143 179 0,6242 0,7989 8,21 8,61 

IVAIPORÃ 100 158 158 241 0,6329 0,6556 8,33 7,07 

JACAREZINHO 211 397 308 567 0,5315 0,5432 6,99 5,86 

LONDRINA 177 379 226 401 0,4670 0,5636 6,15 6,08 

PALMAS 977 1754 575 1372 0,5570 0,4191 7,33 4,52 

PARANAGUÁ 298 594 270 439 0,5017 0,6150 6,60 6,63 

PARANAVAÍ 122 241 230 282 0,5062 0,8156 6,66 8,79 

TELÊMACO BORBA 157 301 232 407 0,5216 0,5700 6,86 6,14 

UMUARAMA 198 236 155 191 0,8390 0,8115 11,04 8,75 

TOTAL 4212 7634 4188 7696 7,5997 9,2767 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
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TABELA 16 - CÁLCULOS PARA O ITEM P8 

P8 - Relação de Alunos Concluintes por Total de Matrículas 

Campi 
Concluintes 

2013 
Matrículas 

2013 
Concluintes 

2014 
Matrículas 

2014 
P8-

2013 
P8-

2014 
Razão P8 

2013 
Razão P8 

2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 42 318 26 301 0,1321 0,0864 7,45 6,96 

CAMPO LARGO 31 236 30 343 0,1314 0,0875 7,41 7,05 

CASCAVEL 0 0 6 77 0,00 0,0779 0,00 6,28 

CURITIBA 407 2407 267 2419 0,1691 0,1104 9,54 8,90 

FOZ DO IGUAÇU 60 448 42 477 0,1339 0,0881 7,56 7,10 

IRATI 21 165 15 179 0,1273 0,0838 7,18 6,75 

IVAIPORÃ 20 158 21 241 0,1266 0,0871 7,14 7,02 

JACAREZINHO 53 397 51 567 0,1335 0,0899 7,53 7,25 

LONDRINA 50 379 35 401 0,1319 0,0873 7,44 7,04 

PALMAS 276 1754 135 1372 0,1574 0,0984 8,88 7,93 

PARANAGUÁ 81 594 38 439 0,1364 0,0866 7,69 6,98 

PARANAVAÍ 31 241 24 282 0,1286 0,0851 7,26 6,86 

TELÊMACO BORBA 40 301 36 407 0,1329 0,0885 7,50 7,13 

UMUARAMA 31 236 16 191 0,1314 0,0838 7,41 6,75 

TOTAL 1143 7634 742 7696 1,7723 1,2406 100,00 100,00 

FONTE: O autor 

 

 
TABELA 17 - CÁLCULOS PARA O ITEM P9 

P9 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar (Alunos Retidos por Total de Matrículas) 

Campi Retidos 2013 
Matrículas 

2013 
Retidos 2014 

Matrículas 
2014 

P9-
2013 

P9-
2014 

Razão 
Inversa 
P9 2013 

Razão 
Inversa 
P9 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 159 318 187 301 0,5000 0,3787 7,99 7,52 

CAMPO LARGO 117 236 214 343 0,5042 0,3761 8,06 7,47 

CASCAVEL 0 0 46 77 0,00 0,4026 0,00 8,00 

CURITIBA 1547 2407 1926 2419 0,3573 0,2038 5,71 4,05 

FOZ DO IGUAÇU 228 448 303 477 0,4911 0,3648 7,85 7,25 

IRATI 81 165 109 179 0,5091 0,3911 8,14 7,77 

IVAIPORÃ 77 158 148 241 0,5127 0,3859 8,19 7,67 

JACAREZINHO 201 397 364 567 0,4937 0,3580 7,89 7,11 

LONDRINA 191 379 252 401 0,4960 0,3716 7,93 7,38 

PALMAS 1049 1754 973 1372 0,4019 0,2908 6,42 5,78 

PARANAGUÁ 309 594 277 439 0,4798 0,3690 7,67 7,33 

PARANAVAÍ 119 241 174 282 0,5062 0,3830 8,09 7,61 

TELÊMACO BORBA 150 301 256 407 0,5017 0,3710 8,02 7,37 

UMUARAMA 117 236 117 191 0,5042 0,3874 8,06 7,70 

TOTAL 4345 7634 5346 7696 6,2580 5,0338 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
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TABELA 18 - CÁLCULOS PARA O ITEM P10 

P10 - Relação de Alunos por Docentes               

Campi 
Matrículas 

2013 
Docentes 

2013 
Matrículas 

2014 
Docentes 

2014 
P10-
2013 

P10-
2014 

Razão 
P10 2013 

Razão 
P10 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 318 24 301 26 13,25 11,58 8,33 7,24 

CAMPO LARGO 236 30 343 34 7,87 10,09 4,95 6,31 

CASCAVEL 0 0 77 13 0,00 5,92 0,00 3,70 

CURITIBA 2407 173 2419 177 13,91 13,67 8,75 8,54 

FOZ DO IGUAÇU 448 34 477 43 13,18 11,09 8,29 6,94 

IRATI 165 17 179 24 9,71 7,46 6,10 4,66 

IVAIPORÃ 158 15 241 15 10,53 16,07 6,63 10,04 

JACAREZINHO 397 26 567 31 15,27 18,29 9,60 11,44 

LONDRINA 379 40 401 44 9,48 9,11 5,96 5,70 

PALMAS 1754 70 1372 74 25,06 18,54 15,76 11,59 

PARANAGUÁ 594 44 439 49 13,50 8,96 8,49 5,60 

PARANAVAÍ 241 23 282 27 10,48 10,44 6,59 6,53 

TELÊMACO BORBA 301 29 407 30 10,38 13,57 6,53 8,48 

UMUARAMA 236 37 191 37 6,38 5,16 4,01 3,23 

TOTAL 7634 562 7696 624 158,98 159,95 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
 

 
TABELA 19 - CÁLCULOS PARA O ITEM P13 
P13 - Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes - Relação entre alunos concluintes por alunos finalizados 
(concluídos/evadidos/integralizados/cancelados ou transferidos). 

Campi 
Concluintes 

2013 
Finalizados 

2013 
Concluintes 

2014 
Finalizados 

2014 
P13-
2013 

P13-
2014 

Razão 
P13 2013 

Razão 
P13 2014 

ASSIS CHATEAUBRIAND 42 67 26 39 0,6269 0,6667 7,80 7,29 

CAMPO LARGO 31 49 30 45 0,6327 0,6667 7,87 7,29 

CASCAVEL 0 0 6 9 0,00 0,6667 0,00 7,29 

CURITIBA 407 731 267 449 0,5568 0,5947 6,93 6,50 

FOZ DO IGUAÇU 60 96 42 64 0,6250 0,6563 7,77 7,18 

IRATI 21 33 15 23 0,6364 0,6522 7,92 7,13 

IVAIPORÃ 20 32 21 32 0,6250 0,6563 7,77 7,18 

JACAREZINHO 53 85 51 78 0,6235 0,6538 7,76 7,15 

LONDRINA 50 80 35 53 0,6250 0,6604 7,77 7,22 

PALMAS 276 476 135 215 0,5798 0,6279 7,21 6,87 

PARANAGUÁ 81 131 38 58 0,6183 0,6552 7,69 7,16 

PARANAVAÍ 31 49 24 36 0,6327 0,6667 7,87 7,29 

TELÊMACO BORBA 40 64 36 55 0,6250 0,6545 7,77 7,16 

UMUARAMA 31 49 16 24 0,6327 0,6667 7,87 7,29 

TOTAL 1143 1942 742 1180 8,0396 9,1445 100,00 100,00 

FONTE: O autor 
 

 

Foi utilizado o software QlikView na elaboração do indicador de gestão e na 

aplicação da metodologia no estudo de caso, com todas as fases de um BI (FIGURA 
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16). A primeira fase é da extração, transformação e carga. Os dados operacionais 

foram extraídos dos relatórios de gestão, dos sistemas acadêmicos e do portal de 

informações da instituição. Esses dados operacionais foram planilhados e 

posteriormente transformados e consolidados. Após a consolidação, os dados foram 

preparados para serem carregados no software QlikView. 

Após a carga dos dados operacionais consolidados para o software 

QlikView, esses dados são armazenados num Data Warehouse presente no 

software para a posterior consulta e geração de relatórios, utilizando-se para isso da 

tecnologia OLAP, já descrita nos conceitos teóricos (ver item 3.1.5.3). 

Os cálculos de cada item do questionário foram também carregados no 

QlikView, resultando em uma aba denominada de “Itens do Questionário que 

compõem o Indicador de Gestão” (FIGURA 20). 

 

 
FIGURA 20 - ITENS DO QUESTIONÁRIO QUE COMPÕEM O INDICADOR DE GESTÃO 
FONTE: O autor 

 

 

Por exemplo, ao clicar no item P1 – Índice de Crescimento de Matrículas nos 

Cursos Presenciais, aparecerá no QlikView os cálculos do item P1 do questionário 

(FIGURA 21), igual aos cálculos planilhados descritos na TABELA 8. Os cálculos 

dos itens P1 a P14, iguais aos descritos nas TABELA 8 a 19 também foram 

carregados e apresentados no QlikView. 
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FIGURA 21 - UTILIZAÇÃO DO QLIKVIEW PARA O CÁLCULO DO ITEM P1 
FONTE: O autor 

 

 

O indicador de gestão (IG) foi calculado pelo software e é apresentado na 

TABELA 20. 
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TABELA 20 - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO QLIKVIEW 

 
FONTE: O autor
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Pegando-se a equação (43) vista na metodologia e fazendo-se 𝑃𝑅𝑇𝑗 =

(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑗), pode-se reescrever a equação da seguinte forma: 

 

𝐼𝐺𝑖 =  
𝑃𝑅𝑇1 + 𝑃𝑅𝑇2 + 𝑃𝑅𝑇3 + 𝑃𝑅𝑇4 + 𝑃𝑅𝑇5 + 𝑃𝑅𝑇6 + 𝑃𝑅𝑇7 + 𝑃𝑅𝑇8 + 𝑃𝑅𝑇9 + 𝑃𝑅𝑇10

∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗
𝑚
𝑗=1

 

 

Onde: 

 

𝑃𝑅𝑇1 = (𝑃𝑒𝑠𝑜1 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃14 ) = (10 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃14) 

𝑃𝑅𝑇2 = (𝑃𝑒𝑠𝑜2 ∗ (𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃3 + 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃6)) = (9 ∗ (𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃3 + 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃6)) 

𝑃𝑅𝑇3 = (𝑃𝑒𝑠𝑜3 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃1) = (8 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃1) 

𝑃𝑅𝑇4 = (𝑃𝑒𝑠𝑜4 ∗ (𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃8 + 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃13)) = (7 ∗ (𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃8 + 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃13)) 

𝑃𝑅𝑇5 = (𝑃𝑒𝑠𝑜5 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃7 ) = (6 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃7) 

𝑃𝑅𝑇6 = (𝑃𝑒𝑠𝑜6 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃9) = (5 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃9) 

𝑃𝑅𝑇7 = (𝑃𝑒𝑠𝑜7 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃10) = (4 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃10) 

𝑃𝑅𝑇8 = (𝑃𝑒𝑠𝑜8 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃2) = (3 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃2) 

𝑃𝑅𝑇9 = (𝑃𝑒𝑠𝑜9 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃4) = (2 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃4) 

𝑃𝑅𝑇10 = (𝑃𝑒𝑠𝑜10 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃5) = (1 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃5) 

∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗

𝑚

𝑗=1

= 10 + (2 ∗ 9) + 8 + (2 ∗ 7) + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 71 

 

 

Pegando-se a equação (43) vista na metodologia e aplicando-a para o 

campus Assis Chateaubriand (ano de 2013), o cálculo do valor do IG Assis 2013 é 

apresentado a seguir: 

 

𝑃𝑅𝑇1 = (𝑃𝑒𝑠𝑜1 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃14 2013) = (10 ∗ 6,90) = 69 

𝑃𝑅𝑇2 = (𝑃𝑒𝑠𝑜2 ∗ (𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃3 2013 + 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃6 2013)) = (9 ∗ (4,17 + 6,90)) = 99,63 

𝑃𝑅𝑇3 = (𝑃𝑒𝑠𝑜3 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃1 2013 ) = (8 ∗ 8,41) = 67,28 

𝑃𝑅𝑇4 = (𝑃𝑒𝑠𝑜4 ∗ (𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃8 2013 + 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃13 2013)) = (7 ∗ (7,45 + 7,80)) = 106,75 

𝑃𝑅𝑇5 = (𝑃𝑒𝑠𝑜5 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃7 2013) = (6 ∗ 10,47) = 62,82 

𝑃𝑅𝑇6 = (𝑃𝑒𝑠𝑜6 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃9 2013) = (5 ∗ 7,99) = 39,95 

𝑃𝑅𝑇7 = (𝑃𝑒𝑠𝑜7 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃10 2013) = (4 ∗ 8,33) = 33,32 



95 

 

𝑃𝑅𝑇8 = (𝑃𝑒𝑠𝑜8 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃2 2013) = (3 ∗ 5,85)= 17,55 

𝑃𝑅𝑇9 = (𝑃𝑒𝑠𝑜9 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃4 2013) = (2 ∗ 17,58) = 35,16 

𝑃𝑅𝑇10 = (𝑃𝑒𝑠𝑜10 ∗ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑃5 2013) = (1 ∗ 6,67) = 6,67 

∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗
𝑚
𝑗=1 = 10 + (2 ∗ 9) + 8 + (2 ∗ 7) + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1=71 

 

𝐼𝐺𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠 2013 =  
69 + 99,63 + 67,28 + 106,75 + 62,82 + 39,95 + 33,32 + 17,55 + 35,16 + 6,67

71
= 7,58 

 
 
 

A aplicação do valor do indicador de gestão (IG) no software QlikView foi na 

distribuição orçamentária para o ano de 2013 e 2014 descrito na TABELA 20, na aba 

“Resumo Previsto x Executado”. 

 

Descreve-se a seguir as colunas que estão nesta tabela : 

 Indicador (IG) é calculado conforme previsto na metodologia; 

 Previsto Total são os valores previstos para cada campus; 

 Previsto Indicador é a proporcionalidade do indicador de gestão (IG) 

no total do Previsto Total; 

 Previsto Indicador – Previsto Total é a diferença a mais ou a menos 

da distribuição do recurso/orçamento entre o valor distribuído 

calculado utilizando o indicador de gestão e o realmente distribuído. 

 

Com a montagem do resumo da distribuição dos recursos/orçamento 

previsto e executado para os anos de 2013/2014 e com a metodologia da 

elaboração do indicador de gestão (IG) pode-se obter vários relatórios e consultas 

utilizando a tecnologia OLAP que resultam em conclusões acerca dos resultados e 

poderão ser utilizados posteriormente pelos gestores para as tomadas de decisões. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Após a montagem do resumo da distribuição dos recursos/orçamento 

previsto e executado para os anos de 2013/2014 e com a aplicação da metodologia 

de elaboração do indicador de gestão (IG) faz-se a análise dos resultados neste 

capítulo. Através do software QlikView fez-se várias consultas, gráficos e relatórios 

para uma análise separada campus a campus e verificou-se o que ocorreu para 

gerar os resultados abaixo, acima ou coincidente com o esperado. 

Uma análise a ser feita é a comparação entre o valor que foi distribuído 

realmente (Previsto Total) para cada campus e o valor que seria distribuído se fosse 

levado em consideração o indicador de gestão proposto (Previsto Indicador). 

Na TABELA 21, referente a distribuição orçamentária para o ano de 2013, 

analisando-se o valor do recurso/orçamento distribuído para cada campus, separa-

se três campi (Curitiba, Palmas e Umuarama) com o campo Previsto Indicador nos 

limites acima, abaixo e coincidente ao real mostrado no campo Previsto Total. 

 
TABELA 21 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM 2013 

 
FONTE: O autor 

 

 

No caso do campus Umuarama existe uma proximidade entre os valores dos 

recursos que foram previstos e os valores dos recursos que foram estimados 

utilizando o indicador de gestão (IG). Ordenando-se os indicadores acadêmicos em 

ordem de importância (ver TABELA 7) mostra-se na FIGURA 22 que as proporções 

dos itens de maior importância P14 (Ambiente Físico) e P6 (Quantidade de Cursos) 
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possuem os valores quase idênticos ao indicador de gestão (IG). Mesmo que o item 

P3 (Quantidade de Alunos Presenciais) esteja abaixo do limite do IG, este valor é 

compensado pelas proporções dos itens de menor importância. Alerta-se que não é 

o intuito aqui igualar o campo Previsto Total com o campo Previsto Indicador e sim 

verificar as diferenças e apontar qual indicador acadêmico gerou tal diferença. 

 

 
FIGURA 22 – INDICADORES (GESTÃO E ACADÊMICOS) DE 2013 DO CAMPUS UMUARAMA 
FONTE: O autor 

 

 

No caso do campus Curitiba os valores dos recursos previstos estão muito 

acima dos valores estimados pelo indicador de gestão (IG). Na FIGURA 23, as 

proporções dos itens P14 (Ambiente Físico), P3 (Quantidade de Alunos Presenciais) 

e P6 (Quantidade de Cursos) que possuem as maiores importâncias estão muito 

acima do indicador de gestão (IG).  
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FIGURA 23 - INDICADORES (GESTÃO E ACADÊMICOS) DE 2013 DO CAMPUS CURITIBA 
FONTE: O autor 

 

 

No caso do campus Palmas os valores dos recursos previstos estão um 

pouco abaixo dos valores estimados pelo indicador de gestão (IG). Mostra-se na 

FIGURA 24, que as proporções dos itens de maiores importâncias P14 (Ambiente 

Físico), P3 (Quantidade de Alunos Presenciais) e P6 (Quantidade de Cursos) estão 

também acima do indicador de gestão (IG). 

 

 
FIGURA 24 - INDICADORES (GESTÃO E ACADÊMICOS) DE 2013 DO CAMPUS PALMAS 
FONTE: O autor 
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Nos dois casos apresentados (Curitiba e Palmas) os itens de maior 

importância tiveram valores bem maiores do que o do IG, porém observa-se que o 

valor Previsto Indicador está melhor distribuído nestes dois campi. Mesmo que a 

distribuição real seja muito maior para o campus Curitiba, o valor estimado pelo 

indicador, ainda deixou o campus Curitiba com maior valor dentre os campi, pois 

possui o maior IG. Verifica-se também que o campus Palmas acompanhou no valor 

estimado distribuído o campus Curitiba, pois ambos possuem quase o mesmo valor 

do IG. 

 

 Na TABELA 22, referente a distribuição orçamentária para o ano de 2014, 

analisa-se o valor do recurso/orçamento distribuído para cada campus. Separa-se, 

da mesma forma do que foi analisado para o ano de 2013, em três campi (Curitiba, 

Cascavel e Foz do Iguaçu). 

 

TABELA 22 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM 2014 

 
FONTE: O autor 

 

 

No caso do campus Foz do Iguaçu existe uma proximidade entre os valores 

dos recursos que foram previstos e os valores dos recursos que foram estimados 

utilizando o indicador de gestão (IG). Ordenando-se os indicadores acadêmicos em 

ordem de importância, fica claro na FIGURA 25, que as proporções de quase todos 

os itens estão idênticos ao indicador de gestão (IG), mesmo que os itens P1 (Índice 

de Crescimento de Matrículas nos Cursos Presenciais), P2 (Quantidade de Projetos 
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de Pesquisa, Extensão e Inovação) e P4 (Quantidade de Alunos nos Cursos de 

EAD)  estejam abaixo e acima do limite do IG, estes valores ficaram na média 

parecidos com o IG. 

 

 
FIGURA 25 - INDICADORES (GESTÃO E ACADÊMICOS) DE 2014 DO CAMPUS FOZ DO IGUAÇU 
FONTE: O autor 

 

No caso do campus Cascavel os valores dos recursos previstos estão muito 

abaixo dos valores estimados pelo indicador de gestão (IG). Mostra-se na FIGURA 

26 que a proporção do item P1 (Índice de Crescimento de Matrículas nos Cursos 

Presenciais) está muito superior aos outros indicadores acadêmicos por se tratar de 

um campus novo, consequentemente o indicador de gestão (IG) ficou muito alto, 

quase parecido com o do maior campus (Curitiba). 
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FIGURA 26 - INDICADORES (GESTÃO E ACADÊMICOS) DE 2014 DO CAMPUS CASCAVEL 
FONTE: O autor 

 

 

No caso do campus Curitiba os valores dos recursos previstos estão 

novamente acima dos valores estimados pelo indicador de gestão (IG). Mostra-se  

na FIGURA 27 que as proporções dos itens de maior importância P14 (Ambiente 

Físico), P3 (Quantidade de Alunos Presenciais) e P6 (Quantidade de Cursos) 

possuem valores acima do indicador de gestão (IG). Conclui-se também que mesmo 

que o valor previsto para o campus Curitiba esteja maior que o valor estimado pelo 

IG, o campus ainda continua recebendo o maior valor de distribuição, pois possui o 

maior valor de IG. 

 

 
FIGURA 27 - INDICADORES (GESTÃO E ACADÊMICOS) DE 2014 DO CAMPUS CURITIBA 
FONTE: O autor 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a leitura dos artigos científicos (revisão da literatura técnico-científica) 

ficou demonstrado a importância da gestão estratégica e do planejamento 

estratégico descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), onde a 

instituição apresenta a sua missão para a sociedade, a sua visão futura, as suas 

estratégias, as ações para atingir o objetivo e também podendo antever as 

mudanças no ambiente do seu negócio. 

A utilização das ferramentas de TI para os sistemas de apoio à decisão 

auxiliou na aplicação da metodologia proposta na dissertação. Uma das fases mais 

importantes de um sistema de apoio à decisão e que reflete drasticamente no 

resultado se não for corretamente modelada é a fase de extração, transformação, 

limpeza e consolidação dos dados. 

O propósito da elaboração do indicador de gestão obtido através de uma 

metodologia não é somente a utilização deste no processo de distribuição do 

orçamento total para a instituição, mas sim que exista um indicador que possa ser 

utilizado pela instituição no caso de alguma tomada de decisão acerca da criação de 

novos cursos, distribuição de equipamentos de informática e de laboratórios, 

contratação de professores temporários, realização de concurso público para 

contratação de servidores, dentre outros exemplos. 

Apesar do MEC estar em processo contínuo  de quais indicadores utilizar 

para o controle das instituições da REDE FEDERAL, cada instituição pode e deve ter 

os seus próprios indicadores para controle das suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Os resultados obtidos pelo indicador de gestão proposto apresentaram uma 

linearidade na distribuição do orçamento para cada campus, pois pela pesquisa 

realizada com os gestores o indicador relativo ao ambiente físico (salas de aula, 

biblioteca, laboratórios) é o item de maior importância. O campus Curitiba, sendo o 

maior dos campi, logicamente recebeu a maior porcentagem dos recursos 

distribuídos ao IFPR. Isso demostra que a metodologia pode ser aplicada para 

qualquer instituição da REDE FEDERAL.  

Para um trabalho futuro, a criação de um sistema de distribuição 

orçamentária seguindo as estratégias previstas no PDI da instituição e a elaboração 

do PDO automaticamente pelo sistema, utilizando a metodologia do indicador 
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proposto nessa dissertação seria de grande valia para a instituição. 

Consequentemente, com o sistema a ser criado seguindo o PDI, conseguirar-se-á 

atingir as metas do PNE/MEC. 
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8 APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1: PESQUISA DAS CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA 
COMPOR O INDICADOR DE GESTÃO 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Peso dos Cursos para o Cálculo das Matrículas Totais (MT). 
 

 


