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RESUMO 

 

O Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional prevê a construção de 

860 novas unidades de ensino até 2020, representando um intenso crescimento frente às 140 

unidades existentes antes de sua divulgação pelo Governo Federal, em 2005. Os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vêm realizando a expansão enquanto vivenciam 

as deficiências e os desafios das unidades ainda em desenvolvimento, criadas nas fases 

anteriores do Plano. A qualidade dos serviços dessas instituições tem sido avaliada pelos 

órgãos de controle, que requerem a apresentação de indicadores de desempenho nos seus 

Relatórios de Gestão anuais. No contexto da expansão dos Institutos, em particular, deseja-se 

identificar possíveis mudanças os padrões de qualidade. Assim, esta pesquisa foi motivada 

pelo seguinte problema: houve diferença no desempenho dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia após a inauguração das primeiras unidades da Fase II do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica? Trata-se de uma pesquisa 

exploratório-descritiva ex-post-facto com abordagem quantitativa, que objetiva contribuir para 

o conhecimento do impacto da Expansão da Rede Federal. Foram coletados os dados dos 12 

indicadores apresentados nos Relatórios de Gestão dos 38 Institutos Federais nos anos 2007 a 

2011, para avaliação dos desempenhos através de técnicas de estatística descritiva. Os 

indicadores foram analisados de forma consolidada e aberta pelas seguintes perspectivas: por 

região do país, por crescimento de unidades de ensino e por origem das instituições. Também 

foi realizada uma análise multivariada de clusters no intuito de identificar grupos de 

excelência dentre os Institutos. Os resultados evidenciaram haver diferenças no 

desenvolvimento do Plano de Expansão entre as regiões brasileiras, tanto no plano da 

infraestrutura quanto nos indicadores acadêmicos, com melhores resultados no Centro-Oeste e 

Sul, e que há perfis diferenciados de Institutos conforme sua origem, onde os melhores 

indicadores de qualidade ocorrem naqueles originados por integração de diferentes 

instituições de ensino. Ainda, foram identificados dois grupos de excelência, com ênfase em 

gestão acadêmica, de pessoas e de expansão. 

 

Palavras-chave: Indicadores de desempenho; Expansão da Educação Profissional; Avaliação 

da qualidade; Análise multivariada 
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ABSTRACT 

 

The Expansion Plan of the Federal Network of Vocational Education foresees the 

construction of 860 new units of instruction until 2020, representing a strong growth against 

the 140 existing units prior to its disclosure by Federal Government of Brazil, in 2005. The 

Federal Institutes of Education, Science and Technology have been performing the expansion 

while experiencing the shortcomings and challenges of units still in development, created in 

previous phases of the Plan. The quality of the services of these institutions has been 

evaluated by the control bodies, which require the submission of performance indicators in 

annual management reports of institutions under their jurisdiction. In this context of 

expansion process, particularly, is desirable to identify possible changes in quality standards. 

Thus, this research was motivated by the following problem: there was difference in the 

performance of the Federal Institutes of Education, Science and Technology after the 

inauguration of the first units of phase II of the Expansion Plan of the Federal Network of 

Vocational Education? This is an exploratory-descriptive, ex-post-facto, quantitative approach 

research, which aims to contribute to the knowledge of the impact of the expansion of the 

Federal Network. The data were collected from 12 indicators presented in management 

reports of 38 Federal Institutes through years 2007 to 2011 to evaluate the performances using 

descriptive statistical techniques. The indicators were analyzed in both consolidated and open 

manners by the following perspectives: country region, growth of instruction units and 

institutions’ origin. Was also performed a multivariate analysis of clusters in order to identify 

excellence groups of Institutes. The results showed differences in the expansion plan’s 

development among Brazilian regions, both in terms of infrastructure and academic 

indicators, with better results in the Midwest and South, and that there are differentiated 

profiles of institutes as its origin, where the best quality indicators occur in those originated 

by integration of different educational institutions. Still, were identified two excellence 

groups, with emphasis on academic management, human resources and expansion. 

 

Keywords: performance indicators; expansion of vocational education; quality evaluation; 

multivariate analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas duas décadas cresceu a preocupação de entidades do Governo Federal 

com a qualidade e produtividade do serviço público, buscando a valorização do atendimento 

das demandas da sociedade. Iniciativas como o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade, criado no início da década de 90 pelo Governo Federal, buscam atingir esses 

objetivos. Desde então, evidenciam-se os esforços na ação do Estado, que tem sido orientada 

para resultados no intuito de prestar bons serviços ao cidadão, dar atenção à qualidade do 

gasto público, melhorar as práticas de gestão, além de promover a eficiência dos serviços 

públicos federais (ALMEIDA; SCARTEZINI, 2012).   

Apesar da demanda por qualidade dos serviços públicos, é difícil definir o que é 

qualidade; trata-se de um conceito altamente subjetivo, podendo ter diferentes tipo de 

concepções para uma mesma situação, variando de acordo com a perspectiva de quem a 

analisa. Garvin (2002) define cinco abordagens para definição da qualidade: Transcendental, 

Produto, Usuário, Produção e Valor. Cada uma delas reflete a priorização de diferentes 

aspectos na análise da qualidade de um determinado processo, serviço ou produto. 

Um fator essencial para o sucesso da implementação da qualidade e melhoria de 

desempenho nas organizações é a criação de indicadores para monitorar o nível de 

desempenho da organização, pois servem como referência da situação atual da organização, 

facilitando assim o controle das atividades desenvolvidas (FORTUIN, 1988; SHAHIN e 

MAHBOD, 2007; DOHERTY, 2008).  

Sistemas de medição de desempenho como o Balanced Scorecard – BSC, que 

relacionam indicadores a uma visão estratégica, são potencialmente úteis em organizações 

governamentais, que frequentemente têm dificuldades para definir uma estratégia clara e 

concisa (NIVEN, 2003). O BSC utiliza-se de indicadores para possibilitar uma gestão voltada 

à eficiência e eficácia de longo prazo (MACHADO et. al., 2003). 

Aliados a esse movimento, os órgãos de controle têm ampliado sua ação fiscalizadora 

ao introduzir práticas de qualidade, como a implantação e acompanhamento de indicadores de 

qualidade nas prestações de contas dos órgãos sob sua jurisdição. Segundo o Tribunal de 

Contas da União – TCU, a responsabilidade dos agentes políticos e administradores públicos 

transcende à prestação de contas tradicional, para dar ênfase à questão do desempenho, 

especificamente quanto à produção de resultados pelo aparato estatal (TCU, 2012). Nesse 
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contexto, define-se a atuação do TCU como um processo de trabalho do controle externo 

voltado ao exame da conformidade e o desempenho da gestão dos responsáveis pelas 

unidades da Administração Pública Federal jurisdicionadas. A concepção de qualidade 

adotada pelo TCU está ligada ao desempenho, eficácia, efetividade e economicidade das 

ações dos agentes públicos, medidos através de indicadores de natureza quantitativa. Não é, 

portanto, uma abordagem baseada na satisfação do usuário; seu foco reside em se avaliar a 

aplicação dos recursos.  

As Instituições Federais de Ensino também são submetidas a exigências de controle e 

avaliação do desempenho, seja por iniciativa do Ministério da Educação - MEC ou dos órgãos 

de controle como o TCU. A aferição de qualidade realizada pelo MEC objetiva gerar 

subsídios para o credenciamento de instituições. Segundo Boclin (2006), trata-se de uma 

tentativa governamental de introduzir uma “cultura de avaliação” no sistema educacional, a 

despeito das resistências de instituições distanciadas dessa prática e bastante reativas à 

avaliação oficial, com testagem geral dos seus alunos. Com a aquisição dessa nova cultura, 

que é o caminho natural de percepção da importância maior de processos e resultados, a 

prática da prestação de contas será automaticamente introduzida. Entretanto, a criação de 

indicadores específicos pelo TCU (a serem obrigatoriamente informados por essas instituições 

nas suas prestações de contas anuais) contraria esse caminho, levando a crer que essa 

“cultura” – apesar das diversas rotinas de avaliação - ainda é incipiente.  

Contando com mais de um século de fundação, as antigas escolas de Aprendizes 

Artífices foram criadas por meio do Decreto Federal nº 7.566/1909, que instituía esses 19 

centros de ensino como instrumentos de políticas voltados para as classes menos favorecidas. 

A partir da década de 1980, com a conjuntura do novo cenário econômico e produtivo 

brasileiro, esses centros foram direcionados para o desenvolvimento de novas tecnologias, 

agregadas à produção e a prestação de serviços, atuando como centros capacitadores de mão 

de obra profissionalizante para os diferentes ramos das indústrias e serviços. Após diversas 

reestruturações e nomenclaturas, em 2008, essas instituições foram transformadas nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, formando assim a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, oferecendo ensino nos níveis médio técnico, superior e 

pós-graduação, além de cursos profissionalizantes. 

No centenário da Rede Federal, em 2009, encontrava-se em execução a Fase II do 

Programa de Expansão da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico, iniciado 

oficialmente em 2005 pelo MEC. A Fase II, que vigorou de 2007 a 2010, previa a criação de 

150 novas unidades de ensino vinculadas aos Institutos Federais, após as 64 unidades 
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previstas na Fase I (TAVARES, 2012). Nesse período, destacam-se o ano de 2008, como 

marco da criação dos Institutos Federais, e o ano de 2009, que representa um divisor de águas 

no processo de expansão, uma vez que os Institutos Federais já obtiveram alguma experiência 

no processo de criação de novas unidades oriundas da Fase I, e as primeiras unidades da Fase 

II estavam entrando em funcionamento. Enquanto eram inauguradas essas unidades, se 

vivenciavam as deficiências e os desafios no processo contínuo de melhorias nas unidades 

ainda em desenvolvimento da Fase I. Além disso, os recursos humanos que passaram a atuar 

nas unidades foram sendo gradualmente contratados, conforme disponibilização de vagas pelo 

MEC, o que prejudicou o estabelecimento das rotinas de trabalho, causando sobrecarga e 

descontentamento dos servidores. A manifestação de que houve precarização da Rede Federal 

(SINASEFE, 2012), aliada a questionamentos sobre a manutenção dos padrões de qualidade 

dos serviços prestados (SCHMIDT, 2010; IGNÁCIO et al., 2012) e ao desconhecimento do 

impacto gerado pela expansão no desempenho dos Institutos Federais justifica a análise dos 

seus resultados, no intuito de verificar se houve de fato evolução ou involução no desempenho 

institucional após o ano de 2009. 

Portanto, é nesse cenário que a presente pesquisa abordará uma avaliação dos 

indicadores de desempenho dos Institutos Federais, visando fornecer um retrato da qualidade 

dos seus serviços e contribuir para o suporte à gestão do Plano de Expansão da Rede Federal. 

 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Dado o contexto aqui exposto, coloca-se a seguinte pergunta de pesquisa:  

 Houve diferença no desempenho dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia após a inauguração das primeiras unidades da Fase II do Plano de Expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos traçados para este trabalho são: 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar as diferenças no desempenho dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia no período 2007-2011, motivado pela rápida expansão das unidades de ensino, 
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tendo como ponto central a inauguração das primeiras unidades da Fase II (ocorrida em 

2009), com o intuito de fornecer uma avaliação que subsidie a gestão do Plano de Expansão 

da Rede Federal, viabilizando ações corretivas na sua execução, que deverá ocorrer até 2020. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar a ocorrência de diferenças no desempenho dos Institutos Federais em nível 

regional e comparar com o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões; 

Identificar e caracterizar grupos de excelência dentro dos Institutos Federais, através 

da análise de agrupamentos (Clusters), nas áreas de ensino, investimentos e inclusão social. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

As ações da Administração Pública na área da Educação interessam a todos os 

cidadãos, uma vez que tal área é primordial para o desenvolvimento de uma nação. O bem 

estar social e o desenvolvimento econômico da sociedade são afetados pela eficiência, a 

quantidade e a qualidade dos bens e serviços produzidos pelos órgãos públicos (DANTAS, 

2011). A transparência dos atos públicos, que é uma demanda da sociedade, requer a 

capacidade de se demonstrar a boa aplicação dos recursos e, consequentemente, a eficiência e 

eficácia nos investimentos em educação. 

 A criação de indicadores de desempenho é um passo importante na implementação da 

qualidade, à medida que traduz as atividades de uma instituição em informações concretas, a 

fim de monitorar ativamente as conexões e determinar onde os ajustes e os aperfeiçoamentos 

adequados podem ser feitos (BOCLIN, 2006). No entanto, os indicadores tornam-se uma 

ferramenta para uma administração eficaz somente se forem analisados e interpretados. O 

TCU, órgão de controle que fiscaliza as contas dos Institutos Federais instituiu, em 2005, um 

conjunto de 12 indicadores para esse fim, através do Acórdão 2.267. Porém, nos seus 

relatórios de auditoria não são apresentadas iniciativas de análise da evolução desses 

indicadores, nem de uma avaliação comparativa do desempenho entre os Institutos Federais, 

subutilizando essa ferramenta tão valiosa. Portanto, justifica-se a realização de um estudo que 

incentive e demonstre um método de análise desses indicadores, utilizando-se como 

referência uma questão particular (expansão da Rede Federal). 

 Além disso, tem-se a rápida expansão dos Institutos Federais, particularmente de 2008 

a 2010, conforme observado na Figura 1. Nela, observa-se um impressionante crescimento de 
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70,2% no número de unidades de ensino no curto prazo de dois anos. Há de se considerar dois 

fatores importantes nesse processo de expansão: ela ocorre simultaneamente à nova 

institucionalização (transformação de Centros Federais – CEFETs em Institutos Federais – 

IFETs ou IFs) e é prioritariamente conduzida pelas Reitorias dos Institutos recém-

constituídos. Ou seja, delineia-se um retrato no qual se observam instituições que estão em 

mudança de identidade e, ao mesmo tempo, precisam dedicar-se à criação de novas unidades 

de ensino, sem aumento no número de servidores (isso geralmente ocorre quando as unidades 

já estão implantadas, e de forma gradual). Portanto, é natural e imediato o questionamento se 

a expansão foi conduzida de forma racional e planejada, mantendo-se os parâmetros de 

qualidade e eficácia do serviço encontrados até então. Atualmente, encontra-se em execução a 

Fase III do Plano de Expansão da Rede Federal, que deverá perdurar até 2020. Assim, faz-se 

necessário identificar se existe impacto na qualidade dos serviços oferecidos pelos Institutos 

Federais, assumindo esse diagnóstico uma contribuição de caráter preventivo, uma vez que 

poderá gerar subsídios para a gestão das fases subsequentes da expansão. 

 

Figura 1 – Cenário da Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica até 

2010 

 

Fonte: BRASIL (2013a). 

 

 Há a considerar, ainda, os elementos e manifestações relativas à manutenção dos 

padrões de qualidade dos serviços prestados, que motivaram a realização deste estudo. De 

acordo com notícia divulgada pela Rádio do Comércio (2012, online): 

 

[...] professores federais, servidores técnico-administrativos e estudantes — 
que aderiram ou não à greve — reivindicam melhores condições nos 
Câmpus mantidos pelo governo federal. [...] Com o objetivo de aumentar a 
oferta de vagas, alegam integrantes das comunidades acadêmicas, a 
preocupação com a qualidade ficou para trás. [...] O elenco de queixas inclui 
laboratórios sem equipamentos e classes lotadas. 
 

+ 70,2% 
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De acordo com essas críticas, as instituições federais apresentam dificuldades para 

manter o padrão de excelência pelo qual ficaram conhecidas. No período de 2008 a 2010 o 

total de matrículas nos cursos superiores dos Institutos Federais aumentou 512%, enquanto 

que o total de docentes cresceu 11% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2012). Embora a análise desses 

números deva ser cautelosa em função das circunstâncias da expansão da oferta, eles 

evidenciam o descompasso entre seu crescimento e sua capacidade de atendimento.  

O IGC (Índice Geral de Cursos) das instituições de ensino superior é uma medida de 

qualidade atribuída pelo MEC com base na média dos CC (Conceito de Curso), entre outros 

critérios. A Figura 2 mostra as trajetórias de avaliação dos diversos tipos de instituições da 

Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica, em comparação com as universidades 

federais no mesmo período.  

Nota-se que há uma diferença de trajetórias. Nas universidades federais ha uma 

aparente tendência de aumento do IGC. O mesmo não se verifica na Rede Federal como um 

todo. Segundo Souza Júnior (2012), entre as onze instituições avaliadas em 2007, a UTF e os 

CEFETs que não se tornaram institutos tiveram melhorias no índice, enquanto que os demais, 

aqueles que se tornaram institutos, tiveram uma piora no indicador. De fato, não apenas a 

mediana da avaliação teve uma queda nos CEFETs que viraram Institutos Federais, como sete 

das oito instituições experimentaram queda nas avaliações. (SOUZA JÚNIOR, 2012). 

 

Figura 2 – Desempenho do IGC das instituições federais de ensino superior, 2007 - 2010 

 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2012). 
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Um último exemplo dos efeitos ocorridos após a Fase II da Expansão encontra-se na 

pesquisa de autoavaliação institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do RN. Nela verificou-se, em 2007, que 0,2% das respostas discursivas 

apresentaram observações negativas a respeito da qualidade em diversos aspectos da dia-a-dia 

da instituição. Em 2011, foram observadas 0,81% dessas respostas. Os valores, embora pouco 

expressivos em termos percentuais, representam importante manifestação sobre a percepção 

da qualidade da instituição por tratarem-se de observações espontâneas, onde não se pode 

induzir o respondente a opinar favoravelmente ou contra determinada questão.  

Por fim, ressalta-se o ineditismo da pesquisa, uma vez que não foram publicados 

estudos sobre os impactos da expansão para a Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico 

no Brasil. Nesse contexto, justifica-se a pesquisa, na medida em que procura contribuir para o 

conhecimento do impacto da expansão da Rede Federal através da avaliação de indicadores de 

desempenho, analisados segundo uma técnica estatística. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho se dividirá em sete capítulos, a saber: 

Capítulo 1: Introdução - contextualiza as motivações para a pesquisa, com a definição 

do problema e objetivos que irão nortear os capítulos posteriores; 

Capítulo 2: Sistemas de Gestão da Qualidade e Excelência em Gestão – apresenta os 

principais sistemas de gestão da qualidade utilizados na gestão de instituições de ensino, 

traçando um paralelo com os requisitos de qualidade das instituições públicas de ensino; 

Capítulo 3: Medição e avaliação de desempenho - especifica o papel dos indicadores 

de desempenho na gestão. Contextualiza o uso de indicadores nos Institutos Federais. 

Apresenta os sistemas de medição, em particular o Balance Scorecard; 

Capítulo 4: O Ambiente de Pesquisa – define a trajetória dos Institutos Federais e o 

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional; 

Capítulo 5: Métodos aplicados à pesquisa – apresenta a classificação da pesquisa e 

métodos de trabalho; 

Capítulo 6: Análise dos dados e resultados – apresenta a execução das técnicas de 

estatística descritiva e análise multivariada para os indicadores, acompanhados das 

interpretações sobre os resultados; 
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Capítulo 7: Considerações finais - apresenta as principais conclusões e observações 

resultantes da pesquisa, bem como sugestões para trabalhos futuros que possam aprofundar a 

pesquisa realizada; 

Apêndices: incluem tabelas complementares com a lista das instituições, os valores 

dos indicadores pesquisados e suas fórmulas de cálculo. 
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2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM GESTÃO 

 

 Este capítulo aborda a temática da qualidade sob diversos enfoques: como objetivo, 

através dos sistemas de gestão de qualidade, como filosofia (Gestão da Qualidade Total), 

como atributo dos Modelos de Excelência em Gestão e a qualidade na educação pela visão do 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES. Busca-se, com essa 

abordagem, demonstrar relações entre as práticas de qualidade para contextualizar o uso de 

indicadores na gestão pública, em particular em instituições federais de ensino, objeto deste 

estudo. 

 Garvin (1992,2002), ao reunir diversas definições de qualidade existentes na literatura, 

as classificou em cinco abordagens principais: 

 Transcendente: a qualidade é uma excelência inata, universalmente 

reconhecida pela experiência. Nesta abordagem, a qualidade não é passível de análises e 

tampouco é definida com precisão, pois está ligada a uma noção intuitiva, sem parâmetros de 

definição e comparação com outros produtos também considerados “de qualidade”; 

 Baseada no Produto: a qualidade é especificada pelas diferenças de quantidade 

de determinados componentes ou atributos de um produto ou serviço. Assim, quanto maior a 

quantidade desses itens superior é a qualidade. De acordo com essa premissa, é possível 

mensurar a qualidade, avaliando-a objetivamente. Entretanto, esta abordagem não reconhece 

que produtos ou serviços possam ser apenas diferentes, ao invés de “piores” ou “melhores”; 

 Baseada no Usuário: novamente tem-se uma abordagem subjetiva, onde a 

qualidade é definida pelo grau de atendimento das preferências do cliente/usuário. Portanto, 

qualidade é sinônimo de satisfação, situação que leva um mesmo produto ou serviço ser 

avaliado, em termos de qualidade, de formas diferentes, conforme o grau de satisfação dos 

clientes avaliadores; 

 Baseada na Produção: a qualidade é sinônima de “conformidade com as 

especificações”. Essa abordagem é associada à produção de bens, mas pode ser considerada 

na execução de serviços, onde qualidade traduz-se em exatidão ou cumprimento de prazos. 

Aqui, enfatizam-se a engenharia da confiabilidade e o controle estatístico de qualidade, no 

intuito de evitar falhas ou erros desde o início do processo produtivo, reduzindo custos 

envolvidos na correção de defeitos e retrabalho. 
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 Baseada no Valor: esta abordagem combina desempenho e baixo custo. Ou 

seja, a percepção de qualidade tende a ser relacionada com o preço do produto/serviço. 

Apesar da importância óbvia, e da preponderância atual sobre as demais abordagens, esta é de 

difícil aplicação, pois mistura dois conceitos distintos: excelência e valor. O resultado poderia 

ser expresso como a “excelência que se pode adquirir”. 

 De acordo com Paladini (2010), os sistemas de gestão da qualidade originaram-se na 

preocupação em melhor satisfazer as necessidades dos clientes, bem como na busca de 

organizar processos produtivos na tentativa de melhorar e estabilizar as operações produtivas.  

Em essência, um sistema de gestão de qualidade (SGQ) pode ser definido como uma 

ferramenta que promove a padronização e controle de processos, provendo os controles 

necessários para lidar com os riscos e monitorar e medir o desempenho de uma organização 

ou de um setor específico. É um conjunto de regras mínimas, com o objetivo de orientar cada 

parte da organização para que ela execute corretamente e no tempo devido suas tarefas, em 

harmonia com as outras, estando todas direcionadas para um objetivo comum na organização, 

seja a satisfação do cliente ou a melhoria contínua dos processos. 

Sistemas são estruturas que aperfeiçoam as ideias de conjuntos e processos, gerando 

estruturas organizadas nas quais os elementos que as compõem são bem definidos, cuja 

operação segue procedimentos lógicos (PALADINI, 2010). Portanto, um sistema é composto 

por partes que interagem entre si, unidas por contatos que representam entradas e saídas. Tal 

estrutura gera um processo coordenado de transformação de entradas em saídas, com o intuito 

de contribuir para o objetivo desejado do sistema (VITORELI, 2011).  

 Essa concepção é ajustável a organizações, cujos setores podem representar as partes 

do sistema com o objetivo global de, por exemplo, satisfazer os clientes. Nesse contexto, os 

setores (ou partes do sistema) terão que direcionar sua atuação para atingir o objetivo, de 

acordo com sua função na organização. Por exemplo, um departamento de marketing deve 

identificar quais são as necessidades dos clientes, enquanto que a unidade produtiva deve 

produzir conforme especificado pelo cliente, ou de tal forma que atenda suas necessidades e 

expectativas. 

 De um ponto de vista operacional, pode-se considerar que um sistema de gestão da 

qualidade é uma técnica de gestão utilizada para comunicar aos funcionários o que é 

necessário para produzir a qualidade desejada dos produtos e serviços e para influenciar as 

ações dos empregados para concluir tarefas de acordo com as especificações de qualidade. 

Seu objetivo é reduzir e até eliminar a não conformidade a especificações, normas e as 

expectativas do cliente de forma mais rentável e eficiente. 
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 Os sistemas de gestão da qualidade evoluíram a partir do controle de qualidade 

aplicado à produção industrial. Países como Reino Unido, EUA, Canadá e Alemanha, que 

produziam itens complexos e de alta tecnologia, começaram a estabelecer requisitos para 

programas e sistemas da qualidade (YAMANAKA, 2008). Segundo Paladini (2010), um SGQ 

é um aperfeiçoamento dos sistemas de produção.  O Quadro 1 confronta ambos sistemas para 

demonstrar a origem dos elementos do SGQ. 

 

Quadro 1 – Comparativo entre elementos dos sistemas de produção e de qualidade 

Elementos de um sistema Sistema de produção Sistema de qualidade 

Entradas Matérias-primas, energia ou 

traç; 

Políticas de qualidade, diretrizes 

de funcionamento, normas de 

atendimento ao cliente, etc. 

Saídas Produto acabado Produto acabado adequado ao 

cliente 

Integração Organizada das 

Partes 

Sequencia linear de atividades, 

setor após setor 

Setores organizados em malhas 

Princípios Básicos de 

Funcionamento 

Otimização do processo e 

aumento da produtividade 

Otimização do atendimento ao 

mercado consumidor e aumento 

da qualidade 

Busca de objetivos comuns O produto é aceito pelo mercado O produto é desejado pelo 

mercado 

Realimentação 1) Pequeno nº de grandes 

realimentações 

2) Realimentação centrada na 

fábrica 

1) Grande nº de 

realimentações 

2) Realimentação feita a partir 

das reações do mercado 

Fonte: reproduzido de Paladini (2010). 

 

Um sistema de qualidade dá garantia e evidência de preocupação da empresa com sua 

qualidade e manutenção. Os benefícios esperados com a implementação do SGQ são 

diminuição dos erros, redução de custos, ganhos de produtividade, aumento da fatia de 

mercado e melhoria da satisfação dos colaboradores. Sua implementação é uma questão 

estratégica e está ligada à sobrevivência da empresa. (COSTA, 2009). A melhoria contínua 

proporcionada pelo sistema de gestão da qualidade permite que uma organização identifique e 

atenda às necessidades e expectativas de seus clientes e outras partes interessadas 

(funcionários, fornecedores, acionistas, comunidade) de modo a alcançar vantagem 
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competitiva e fazendo-a de forma eficiente e eficaz. A Figura 3 representa o SGQ em ação na 

busca da satisfação do cliente.  

 

Figura 3 – Modelo de um SGQ baseado em processo 

 

Fonte: NBR ISO 9001:2000. 

 

A norma ISO 9000 é o sistema de gestão de qualidade mais conhecido e amplamente 

utilizado. Embora tenha nomes diferentes em países diferentes, tornou-se a língua 

internacional de qualidade. De acordo com Gustafsson et al. (2001), algumas normas militares 

americanas (MIL-STD-Q-9859) e da NATO (AQAP-1) são as origens para a ISO 9000. A 

norma BS 5750 (British Standards Institute 5750), que é o padrão de gestão de primeira 

qualidade comercial, foi transformada com algumas mudanças para o padrão internacional 

ISO 9000, em 1987, sendo este último rapidamente aceito como um padrão mundial para 

sistemas de qualidade. 

Os motivos para a busca da implementação da ISO 9001 e certificação têm recebido 

atenção considerável de pesquisadores. A maioria dos estudos sobre este tema classifica duas 

classes de motivações para implementar a ISO 9001: internas e externas. A motivação interna 

está ligada à necessidade de melhorar os processos internos, como forma de qualificar as 

atividades e a produção de uma organização. Motivações externas são aquelas que 

correspondem a uma resposta ao mercado, na qual o ISO 9001 frequentemente é utilizada 

como ferramenta de marketing para aumentar as vendas. O estudo de Prajogo (2011) 

identificou uma correlação positiva entre motivações internas e desempenho operacional 
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numa pesquisa realizada com 328 empresas na Austrália, indicado que a implementação da 

norma poderá ter melhores resultados nesses casos. 

 

2.1 CONCEITOS EM GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL  

 

Segundo White et. al. (2009), as empresas - com e sem fins lucrativos - que 

implementaram com sucesso sistemas de gestão da qualidade e que tiveram suas necessidades 

atendidas agora estão começando a perguntar "o que vem depois?", e estão considerando 

opções tais como Gestão da Qualidade Total, Reengenharia, Seis Sigma, Balanced Scorecard 

ou combinações destes métodos para evoluir seus sistemas de qualidade. 

A gestão da qualidade total (Total Quality Management ou simplesmente TQM) 

consiste numa estratégia de administração orientada a criar consciência da qualidade em todos 

os processos organizacionais. É referida como "total", uma vez que o seu objetivo é a 

implicação não apenas de todos os escalões de uma organização, mas também da organização 

estendida, ou seja, seus fornecedores, distribuidores e demais parceiros de negócios. O 

conceito do TQM foi sendo desenvolvido por numerosos consultores empresariais norte-

americanos tais como W. Edwards Deming, Joseph M. Juran e Armand V. Feigenbaum. Em 

1961, Feigenbaum definia o TQC (Controle da Qualidade Total) como um sistema eficaz que 

integra o desenvolvimento da qualidade, sua manutenção e os esforços de melhoria da 

qualidade entre os diferentes setores da empresa, com o objetivo de criar produtos/serviços 

com o máximo de economia e a plena satisfação dos consumidores.  

Para Toledo (2007), a gestão da qualidade total está associada a um estágio de 

incorporação da qualidade no âmbito estratégico das organizações, e representa uma visão de 

como gerenciar globalmente os negócios com uma orientação voltada para a satisfação total 

do cliente. Trata-se de uma visão integrada segundo a qual deve-se buscar a qualidade total 

em toda a empresa e nas suas relações com o ambiente. É composta por um conjunto 

integrado de princípios, ferramentas, metodologias e veículos promocionais (meios 

facilitadores). Como uma abordagem de gestão estratégica e um processo contínuo, o TQM 

emprega o controle estatístico de processo e envolve toda a organização na melhoria contínua 

de produtos e serviços.  

A implementação do TQM, no entanto, é geralmente muito difícil e demorada. Exige 

amplo envolvimento da alta gestão das organizações, intensa capacitação para engajamento 

dos colaboradores internos e externos, e persistência no atingimento de metas a médio e longo 

prazo. Além disso, todos esses processos são permeados pela mudança cultural que envolve o 
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estabelecimento de novos padrões, mais exigentes em relação à qualidade dos 

produtos/serviços. Portanto, a perspectiva mais comum é que a certificação ISO 9001 seja o 

primeiro passo e a alavanca para uma posterior implementação de uma filosofia de qualidade 

total (SAMPAIO et al., 2009). Para Escanciano et al., (2001), companhias que obtiveram 

grandes benefícios pelo processo de certificação são mais favoráveis a avançar em direção ao 

TQM.  

Observa-se que o TQM é mais uma filosofia do que um sistema com normas claras 

sobre quais deverão ser os padrões de qualidade de uma organização. Ele serve como 

elemento inspirador e deve ser incorporado à estratégia organizacional, modificando assim 

seus valores para abranger a visão de qualidade, seja por imposição do mercado ou por 

necessidade de melhorar seus processos internos. Entretanto, para que haja efeito prático em 

sua adoção é necessário um meio facilitador, como os sistemas de gestão da qualidade. Os 

modelos de excelência em gestão também podem contribuir para a concretização dos 

objetivos do TQM. 

 

2.2 MODELOS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 

 

Os modelos de excelência em gestão relacionam-se aos prêmios entregues por diversas 

instituições difusoras da qualidade ao redor do mundo. Em sua maioria, esses modelos são 

originários dos Estados Unidos, Europa e Japão, levando em conta uma realidade distinta da 

brasileira. Como exemplos das principais premiações internacionais tem-se o Malcolm 

Baldrige Award - EUA, 1987, European Award for Quality - EFQM, 1991, South Africa 

Quality Award, Japan Quality Award, Singapore Quality Award, Australia Quality Award e, 

no Brasil, o Prêmio Nacional da Qualidade, promovido pela Fundação Nacional da Qualidade 

– FNQ. Os pilares destes prêmios são bastante semelhantes, uma vez que todos eles são 

baseados na filosofia TQM (GÓMEZ, 2011). Nesta seção, serão apresentados os modelos 

EFQM e MEG, dada a relevância dos mesmos para este estudo. O primeiro é encontrado na 

literatura com aplicações na área da educação; o segundo é brasileiro, o que sugere maior 

adaptabilidade à realidade das empresas no país. 

A Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade - EFQM foi fundada em 1988 com 

o objetivo de ajudar as empresas europeias a tornarem-se competitivas no mercado 

internacional. Uma das primeiras decisões da fundação foi criar o Prêmio Europeu de 

Qualidade (ou European Award for Quality). O modelo europeu de excelência (modelo 
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EFQM) fornece um conjunto de critérios que podem ser aplicados a qualquer empresa e 

filiais, a fim de avaliar o desempenho obtido por meio de TQM.  O modelo EFQM é não-

prescritivo, pois reconhece a existência de várias abordagens diferentes, permitindo que as 

organizações obtenham excelência sustentável. Como exemplo do uso do EFQM em 

educação, o estudo de Ioncica et al. (2009) apresenta uma aplicação em organizações 

educacionais, onde é demonstrado que o EFQM permite um real diagnóstico que contribui 

para a elaboração de estratégias para a melhoria da qualidade em treinamento e serviços 

educacionais, adaptados à realidade de cada escola. 

No Brasil, o mais importante prêmio na área de qualidade permitiu a estruturação de 

um modelo de gestão brasileiro, o Modelo de Excelência da Gestão® - MEG, disseminado 

pela Fundação Nacional de Qualidade desde 1992 por meio dos ciclos anuais de concessão do 

Prêmio Nacional de Qualidade. Em função de sua flexibilidade e, principalmente, por não 

prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas, pode ser útil para a avaliação, o 

diagnóstico e o desenvolvimento do sistema de gestão de qualquer tipo de organização. O 

MEG é reconhecido como uma referência importante para organizações dos setores público 

ou privado, com ou sem finalidade de lucro, sejam de porte pequeno, médio ou grande. Os 

Fundamentos da Excelência são expressos em características tangíveis (mensuráveis 

quantitativa ou qualitativamente) e distribuídos em requisitos de alcance da excelência do 

desempenho. Estes são agrupamentos cujo objetivo maior é reproduzir de forma lógica a 

condução de temas essenciais de um negócio e que são denominados de Critérios e Itens. O 

Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) é representado pela Figura 4, o que permite ao 

administrador obter uma visão sistêmica da gestão organizacional. (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE QUALIDADE, 2008).  

A figura representativa do MEG simboliza a organização, considerada como um 

sistema orgânico e adaptável ao ambiente externo. Embora seu desenho permita diferentes 

interpretações, o conceito de aprendizado utilizado ocorre segundo o ciclo de PDCA - Plan, 

Do, Check, Action (Idem, 2008, 2013). 

O primeiro passo para a decisão de implementação do MEG é realizar o diagnóstico 

do grau de aderência da gestão organizacional em relação ao modelo, podendo ser aplicado 

em organizações públicas, privadas ou do terceiro setor. Ao longo do processo são realizadas 

autoavaliações da gestão, com o objetivo de identificar pontos fortes e oportunidades de 

melhoria (Idem, 2013). 
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Figura 4 – Diagrama da visão sistêmica da gestão organizacional 

 

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DE QUALIDADE (2008). 

 

2.3 MODELOS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 

 

O modelo de excelência da EFQM foi adaptado em sua versão 2003 para organizações 

sem fins lucrativos, como as instituições públicas. A aplicação deste modelo em organizações 

públicas levanta o problema de serem muito mais reguladas e terem menos flexibilidade para 

se adaptar a novos modelos de gestão. Embora os gestores de organizações públicas 

pretendam implementar o modelo de excelência da EFQM (e os governos podem pressioná-

los a fazê-lo), restrições legais podem ser um obstáculo para a aplicação de muitos elementos 

do modelo (ESKILDSEN et al., 2004 apud GÓMEZ, 2011). 

Um estudo conduzido por Tarí (2008) analisou as diferenças na implementação do 

modelo EFQM entre uma empresa privada e cinco serviços de uma universidade pública, 

através da análise dos estágios no processo de autoavaliação institucional, seus benefícios, 

dificuldades e fatores de sucesso. Algumas de suas conclusões são: a) que o modelo realmente 

pode ser aplicado a organizações públicas e privadas; e b) que as instituições de ensino 

superior podem adotar práticas de negócios, típicas de uma instituição privada, porém devem 

ser adaptáveis a seu próprio contexto.  

No Brasil, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública 

– foi instituído pelo Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 e é o resultado da evolução 

histórica de diversas iniciativas do Governo Federal para a promoção da gestão pública de 
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excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e 

para o aumento da competitividade do País. O GesPública caracteriza-se por ser público, 

contemporâneo, voltado para a disposição de resultados para a sociedade e federativo 

(BRASIL, 2013b). A adesão ao Gespública é concedida principalmente para instituições 

públicas municipais, estaduais e federais que a solicitarem através de órgãos públicos 

designados. Segundo informação da atual SEGEP - Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atualmente existem 796 organizações 

aderidas ao programa, sendo 12 delas atuantes na área educacional. 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEGP é o meio facilitador que 

implementa o GesPública. É a representação de um sistema gerencial constituído de sete 

partes integradas, que orientam a adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade 

de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de 

excelência em gestão (BRASIL, 2012b). O modelo é estruturado em critérios de excelência 

gerencial, que focam os elementos:  

i) Liderança, Estratégias e Planos e Cidadãos e Sociedade; 

ii) Pessoas e Processos; 

iii) Resultados; 

iv) Informação e conhecimento. 

Além dos critérios, integram o modelo diversas técnicas e tecnologias para sua 

aplicação (como, por exemplo, a Carta de Serviços ao Cidadão, o Instrumento Padrão de 

Pesquisa de Satisfação, o Guia de Gestão de Processos, o Guia ‘d’ Simplificação 

Administrativa e o Instrumento de Avaliação da Gestão) e práticas de gestão implantadas com 

sucesso (BRASIL, 2012). Os elementos enumerados acima se assemelham às 4 perspectivas 

sugeridas pelo Balanced Scorecard, que será detalhado no próximo capítulo. 

 

2.4 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO: O SINAES 

 

Segundo Beaver (1994 apud SOHAIL, 2003) no contexto do ensino superior, é uma 

tendência notória o aumento da concorrência entre universidades e instituições de ensino 

superior para atrair estudantes. "Qualidade" emergiu como tema a ser considerado na gestão 

das instituições, à medida que competem entre si. As pressões competitivas têm forçado 

instituições a buscar estratégias alternativas para reter estudantes, manter e até melhorar os 

serviços e, ao mesmo tempo, tentar equilibrar seus orçamentos. Neste panorama, seus 
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administradores veem a implementação de práticas de qualidade, a exemplo do TQM, como 

uma forma de assegurar que as instituições tenham bom desempenho e que os clientes estejam 

bem servidos. Apesar dessa tendência, a área educacional pública tem aplicado os modelos de 

excelência com menos frequência do que outros serviços públicos, e tido sucesso restrito na 

implementação do TQM (HELMS et al., 2001; MCADAM AND WELSH, 2000 apud TARÍ, 

2006).  

No Brasil, as Instituições de Ensino Superior - IES passam por diversos processos 

avaliativos, internos e externos, como forma de estabelecer um patamar de qualidade, que 

pode ser de caráter qualitativo ou quantitativo. O Ministério da Educação - MEC junto ao 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, na sua 

atribuição de avaliar as IES, instituíram diversos sistemas de avaliação ao longo do tempo. 

Em 2004, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 

que tem como núcleo a formulação das estratégias e dos instrumentos para a melhoria da 

qualidade e da relevância das atividades de ensino, pesquisa e extensão (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2004). 

Portanto, o SINAES pode ser classificado como sistema de qualidade do ensino superior.  

Integram o SINAES três modalidades de avaliação: a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior (AVALIES), a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). No âmbito do AVALIES, encontram-se 

duas etapas de avaliação: a Avaliação Externa, realizada por uma comissão de especialistas 

designada pelo INEP para avaliar a instituição in loco visando seu credenciamento, fazendo 

uso de instrumentos que possibilitem o registro de informações quantitativas e qualitativas em 

relação ao padrão de qualidade da IES; e a Autoavaliação, cuja coordenação é de 

responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição avaliada. A 

Autoavaliação tem como principais objetivos produzir conhecimentos, identificar as causas de 

problemas e deficiências, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, 

julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades, além de prestar contas à 

sociedade. Foi idealizado como um importante instrumento para a tomada de decisão e dele 

deverá resultar um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e sugestões 

(Ibidem, 2004).  

O ACG gera o indicador chamado Conceito de Curso - CC, resultante da análise 

documental, entrevistas com os corpos dirigente, docente e discente do curso avaliado por 

comissões de avaliadores in loco, enquanto que o ENADE – Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes é o principal insumo para a geração do indicador CPC - Conceito Preliminar 
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de Curso, que pode ou não ser convalidado pelo CC. Esses indicadores variam de 1 a 5 e são 

recalculados a cada ciclo avaliativo de 3 anos.  

A Figura a seguir demonstra a interrelação entre os elementos do SINAES. 

 

Figura 5 – Representação esquemática dos elementos do SINAES 

 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Assim, o SINAES opera como sistema de qualidade, utilizando-se de diversos 

instrumentos e métodos para gerar indicadores, com o objetivo de atestar o nível de qualidade 

das instituições.  
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3 MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 Neste capítulo serão abordados os principais sistemas de medição de desempenho 

encontrados na literatura, com ênfase no Balanced Scorecard, buscando elencar as práticas 

em avaliação de desempenho com base em indicadores.  

 

3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA NA GESTÃO DA 

QUALIDADE 

 

Os indicadores de desempenho são uma ferramenta de gerenciamento para comparar 

os resultados reais com um alvo pré-estabelecido e medir o tamanho de qualquer desvio. São 

medidas comparativas que permitem dizer se um certo nível de atividade é mais ou menos 

(melhor ou pior) do que o outro (FRANKLIN, 1988 apud PRINT & HATTIE, 1997). 

Segundo Fortuin (1988) indicadores de desempenho não são uma meta, mas um meio para um 

fim. 

A criação de indicadores é um fator essencial para o sucesso da implementação da 

qualidade e melhoria de desempenho nas organizações por fatores como o monitoramento do 

nível de desempenho da organização, pois servem como referência de sua situação atual, 

facilitando assim o controle das atividades desenvolvidas (FORTUIN, 1988; SHAHIN; 

MAHBOD, 2007; DOHERTY, 2008).      

Os sistemas de qualidade requerem monitoramento e controle das ações e estratégias 

da organização. Os indicadores de desempenho são essenciais para o planejamento, controle e 

auxílio aos gestores nas tomadas de decisão, visando a melhoria contínua de todo o processo e 

executando a gestão estratégica da qualidade, razões pelas quais tornaram-se elementos 

integrantes dos sistemas de medição de desempenho (ELG, 2007; MAIA et. al, 2008 apud 

VASCONCELOS, 2012). A medição por meio dos sistemas pode ser feito sob duas 

perspectivas: sob a ótica da eficiência (indica o quanto da expectativa do cliente foi atingida) 

e sob a perspectiva da eficácia (medida de economia na utilização de recursos para a 

realização de determinada ação). (CARPINETTI, 2010 apud OLIVEIRA, 2012). 
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A qualidade, especialmente nos serviços públicos, também pode ser avaliada em 

termos de eficiência e eficácia da utilização dos recursos disponibilizados pelo governo. 

Portanto, onde se pretende instituir um ensino público de qualidade é requisito mínimo a boa 

aplicação dos recursos destinados para atender tal objetivo. A prestação de contas pretende 

transparecer a atuação dos gestores públicos, evidenciando a correta aplicação dos recursos e 

os objetivos alcançados a partir disso. Assim, os mecanismos de controle pretendem também, 

de forma indireta, identificar que grau de qualidade está sendo oferecido nos serviços das 

instituições. Os indicadores de gestão solicitados nesses documentos também fazem o papel 

de aferidores da qualidade dos serviços, à medida que proporcionam julgamento acerca da 

melhora ou piora da instituição, relativamente ao que o indicador pretende medir. 

Segundo José Filho (2008), faz-se necessária a implantação de um Sistema de 

Controle Interno que evidencie indicadores de excelência na execução das políticas públicas, 

o que vai de encontro ao texto da Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 74, onde se lê 

que: 

[...] os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com as seguintes finalidades: [...]  
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; [...]. (BRASIL, 1988, online). 

 
Nesse âmbito, compõe-se um cenário onde os indicadores surgem como peça 

fundamental no exercício da transparência pública, além de promoverem a cultura de medição 

de desempenho, evoluindo para a avaliação da qualidade dos serviços, sob a perspectiva de 

satisfação das necessidades do cidadão e/ou da sociedade como um todo. 

 

3.2 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 Segundo Kennerley e Neely (2002), a medição de desempenho vem ganhando 

reconhecimento crescente do seu importante papel como um elemento para gestão eficaz e 

eficiente das organizações. Deste modo, Neely et al. (1995) descrevem a medição de 

desempenho como um processo de quantificar a eficiência e eficácia da ação, onde esta última 

é geradora do desempenho. 

Os sistemas de medição de desempenho - SMDs, conforme destacam Hudson, Smart e 

Bourne (2001) no trabalho de Maia (2008), devem estar alinhados com os objetivos 

estratégicos das companhias para que possam ajudar a manter e conquistar novos mercados, 
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além de melhorar a maneira como os recursos são geridos. Desta forma, a medição de 

desempenho pode prestar valiosa contribuição para a retomada do estudo das estratégias 

empresariais preconizada por Day e Reibstein (1999), permitindo que as decisões sejam 

tomadas e as ações sejam realizadas; assim, quantificando a eficiência e eficácia de ações 

passadas por meio da aquisição, coleta, classificação, análise, interpretação e disseminação de 

dados apropriados. 

Para Kennerly et al. (2003 apud MAIA, 2008), o SMD é o inter-relacionamento de 

três elementos: medidas singulares que quantificam o impacto de ações específicas, um 

conjunto de medidas que são combinadas para avaliar o desempenho da organização como um 

todo, e uma infraestrutura de suporte que permite que dados sejam obtidos, coletados, 

classificados, analisados, interpretados e disseminados para o uso gerencial. Indicadores 

chave de desempenho (KPIs) são a quantificação dos objetivos mais abrangentes em qualquer 

organização, e devem direcionar as atividades para torná-las viáveis. Eles são tão relevantes 

que são considerados de importância na literatura na melhoria da qualidade e realização dos 

objetivos (AZMA, 2010). 

Os principais propósitos para o uso de sistemas de medição de desempenho podem ser 

elencados como: controle, melhoria contínua reativa e pró-ativa, planejamento, retorno pelo 

desempenho do grupo, reforço da retórica gerencial, indução das atitudes dos funcionários, 

estudos de benchmarking, aprendizado individual e organizacional, foco e justificativa para 

investimentos (Martins, 2000 apud MAIA, 2008). 

 Dantas (2011) relaciona, com base na literatura, diversos modelos de medição de 

desempenho que se caracterizam por ressaltar o entendimento das estratégias da organização 

para a concepção de sistemas de indicadores de desempenho, tais como: 

 Gestão da Qualidade e Ciclo PDCA 

 SMART ou Pirâmide de desempenho 

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Modelo Quantum 

 Bain&Company 

 Prisma de desempenho (ênfase em stakeholders) 

 HoshinKanri (ênfase nas diretrizes) 

 Rummler & Brache (variáveis de desempenho em objetivos, projeto e gestão) 

 Cadeia de Valor de Porter 
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 Gestão de Projetos – PMBOK (áreas de conhecimento e ciclo de vida do 

projeto) 

 Cadeia de Suprimento (Supply Chain) – Desempenho Logístico (redes e 

integração dos processos corporativos) 

 Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

 Valor Público  

Dentre esses modelos existem alguns mais abrangentes, que se posicionam na 

perspectiva da organização como um todo, e outros mais focados em dimensões específicas 

do desempenho organizacional, tais como finanças, marketing, operações e logística (ibidem). 

 Segundo Carpinetti (2010), o Balanced Scorecard – BSC é o modelo de sistema de 

medição de desempenho mais difundido na literatura e no meio empresarial, mesmo sendo 

definido pelos seus autores como um sistema de gestão. De acordo com Maia et al. (2008), o 

Balanced Scorecard talvez seja o modelo de SMD mais amplamente divulgado no meio 

acadêmico e empresarial e, de acordo com seus idealizadores, os princípios do BSC são: (1) 

esclarecer e traduzir a visão e a estratégia e (2) comunicar e associar objetivos e medidas 

estratégicas. Em razão desses motivos o BSC será abordado neste capítulo como referencial 

de acompanhamento do desempenho aliado à estratégia organizacional, cuja aplicação não é 

objetivo desta pesquisa. 

 

3.2.1 O BSC – BALANCED SCORECARD 

 

 O Balanced Scorecard (BSC) é fruto de um estudo conduzido por Kaplan e Norton e 

divulgado em 1992, que inicialmente pretendia ser uma nova proposta para um sistema de 

mensuração de desempenho de empresas. Conforme a evolução do estudo chegou-se a um 

sistema de gestão estratégica para empresas que objetivam lucro, com o diferencial de 

utilizarem indicadores que refletiam diversos interesses das empresas. Tal conceito destoava 

da ideia de se utilizar apenas indicadores financeiros como “termômetros” do desempenho das 

empresas - prática até então. Segundo essa metodologia, o desempenho empresarial é medido 

em quatro perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e 

Crescimento. Segue-se o detalhamento de cada uma: 

• Perspectiva Financeira: nesta perspectiva são implementados indicadores 

relacionados com a rentabilidade, crescimento e a geração de valor para acionistas, com o 

objetivo de evidenciar se a execução da estratégia está contribuindo para a melhoria dos 
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resultados. As medidas desta dimensão deverão servir como meta principal para objetivos e 

medidas de todas as outras perspectivas do BSC;  

• Perspectiva dos Clientes: esta perspectiva permite que as empresas alinhem 

suas medidas essenciais de resultados relacionados aos clientes (satisfação, fidelidade, 

retenção, captação e lucratividade do cliente) com segmentos específicos de clientes e 

mercado (SILVA, 2008). Os indicadores deverão representar os requisitos dos clientes, tais 

como tempo, qualidade, desempenho/serviço e custo (CAMPOS, 1998 apud LIMA, 2008); 

• Perspectiva dos Processos Internos: Kaplan e Norton (1997) afirmam que a 

construção dessa perspectiva, bem como seus indicadores, pode ser auxiliada por uma cadeia 

de valor que contemple três processos principais: inovação, operações e serviço de pós-venda; 

• Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: nesta perspectiva, busca-se 

desenvolver e capacitar os funcionários e intensificar a tecnologia, com o objetivo de 

melhorar o negócio e a operação eficiente dos processos. Os principais indicadores para a 

perspectiva do aprendizado e crescimento são satisfação dos funcionários, retenção e 

produtividade. Kaplan e Norton (1997) mencionam a importância de medir, adicionalmente, o 

clima organizacional. 

Uma vantagem atribuída ao uso do BSC é sua abordagem flexível, pois não precisa 

limitar-se às quatro perspectivas de Kaplan e Norton. Em vez disso, o fator mais crítico é 

assegurar que ele se adapte às necessidades da organização e esteja “entranhado” em sua 

cultura. Tal característica viabiliza o uso do BSC em organizações que não visam lucro, nas 

quais a perspectiva financeira pode ser substituída por outra mais apropriada à sua atuação. 

Rasila et al. (2010) consideram que o Balanced Scorecard força os gestores a pensar 

sobre o que realmente são a estratégia e a visão da empresa, e quais são as ações que 

concretizarão as ideias nelas contidas. Suas vantagens residem em esclarecer, atualizar e 

comunicar a estratégia a toda a organização; alinhar as metas setoriais e indivíduos à 

estratégia; associar os objetivos estratégicos com as metas de longo prazo e os orçamentos 

anuais; obter feedbacks para fins de conhecimento e aperfeiçoamento da estratégia. Portanto, 

sua contribuição mais importante para a organização seria o alinhamento de processos 

internos e atitudes dos colaboradores à estratégia. 

Apesar das diversas vantagens, o fato de o BSC ser um produto comercial, e muitos 

dos trabalhos publicados serem escritos por pessoas comercialmente interessadas, inclusive os 

próprios autores do método, gera questionamentos sobre a cientificidade das publicações; o 

BSC atua de forma limitada perante economias de inovação, pois não se adapta a ambientes 

de constante mudança; o BSC não monitora continuamente as ações da concorrência; e há a 
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limitação dos stakeholders, que considera-se serem apenas os acionistas, clientes e 

funcionários, sem considerar o meio ambiente, questões sociais, legislação e regulamentos 

(VOELPEL, LEIBOLD e ECKHOFF (2006); NORREKLIT (2000, 2003); BRIGNALL 

(2002) apud LIMA, 2008). Segundo prévia do relatório da consultoria KPMG, mais de 70% 

das implementações do BSC falham. Falhas podem ser devidas à ausência de sistemas de 

informação altamente desenvolvidos, ao apoio inadequado da alta administração e/ou 

excessivo foco da gestão nas questões de curto prazo (MCCUNN, 1998; CHAN, 2004 apud 

JOHANSON, 2006).  

 Embora o BSC represente uma opção testada e recomendada para dar à medição de 

desempenho um foco estratégico, ele foi projetado para organizações com fins lucrativos. Sua 

estrutura não se adapta perfeitamente à organizações não lucrativas pela importância da 

perspectiva financeira e, mais profundamente, pela premissa de concorrência de mercado. 

Considerando-se um tipo especial de organização não lucrativa, a empresa estatal ou pública, 

deve-se levar em conta que esse tipo de organização é caracterizada pela ausência de 

competição (DODOR et al., 2009). Diversos trabalhos abordam essa questão, através da 

proposição de adaptações do BSC para empresas públicas, geralmente baseadas nos seus 

stakeholders e sua função social. Dodor (2009) propõe que as 4 perspectivas sejam Condição 

Financeira, Realizações e Satisfação do Usuário, Operações internas e Aprendizado e 

Crescimento.  

 Ao implementar-se o BSC numa instituição pública, Pedro (2004) afirma que não 

ocorre seu ajuste automático à toda a organização, sendo sugerido por alguns autores a 

aplicação em setores selecionados que tenham algum fator favorável à implementação, 

aumentando sua probabilidade de sucesso. Nesse âmbito, as 4 perspectivas são as mesmas 

propostas por Kaplan e Norton, porém com enfoques diferentes para refletir as restrições 

impostas pela estrutura de um organização pública. 

 Os Institutos Federais tem sido objeto de estudo e propostas para a implantação do 

BSC, pois sua nova institucionalidade impõe uma nova organização administrativa, passando 

a assemelhar-se à estrutura de uma universidade federal. Os trabalhos de Silva (2008) e 

Silveira (2008) propõem modelagens de BSC para os CEFET’s (que são a institucionalidade 

anterior dos Institutos Federais) com base nos indicadores de desempenho apresentados nos 

Relatórios de Gestão dessas instituições.  

 Esses trabalhos apresentam um modelo conceitual de quatro perspectivas para os 

CEFET’s partindo do pressuposto de que não visam o lucro, fazendo com que a perspectiva 

de Clientes/Sociedade seja colocada no topo do BSC, sendo seguida pela perspectiva 
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Financeira/Orçamentária, conforme ilustrado na Figura 6. Os indicadores de desempenho dos 

Relatórios de Gestão foram associados a essas dimensões por semelhança temática.  

 

Figura 6 - Modelo conceitual de BSC para os CEFET’s 

 

Fonte: Reproduzido de Silveira (2008). 

 

 De acordo com Wright, Kroll e Parnell (2000 apud Dallabona e Dirksen, 2008), a 

implementação estratégica em órgãos públicos é limitada a questões como pagamento, 

promoção, demissões e outras ações disciplinares, limitações estas que os executivos das 

empresas privadas não têm. Portanto, é plausível que, mesmo havendo esforços para 

profissionalizar sua gestão, órgãos públicos como os IF’s  não atuem perfeitamente orientados 

pelos seus planos estratégicos. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um 

documento de cunho estratégico emitido pelos IF’s, o qual enuncia as políticas, objetivos e 

metas para um período de gestão de 4 anos, devendo ser atualizado para gestões subsequentes. 

O PDI também visa orientar o planejamento anual dos institutos (ferramenta de nível tático). 

Um sistema que permita acompanhar os resultados de indicadores de desempenho ao longo do 

tempo, aliados à ações estratégicas, permitirá o crescimento organizado dos Institutos 

Federais. 

 

3.2.2 O PAPEL DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Até o momento, os elementos pertinentes ao BSC requerem a criação e 

acompanhamento de indicadores de desempenho, de modo a efetivar a estratégia nas 

instituições. Um sistema de indicadores de desempenho viabiliza a melhoria dos resultados da 

organização, fornecendo um referencial para a tomada de decisões. Quando os gerentes 
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claramente entendem o que é melhor para a companhia, as inúmeras decisões que serão 

tomadas cada dia poderão resultar em desempenho superior (MAIA et al., 2008). 

 A tomada de decisões é processo resultante de precisa interpretação do grande número 

de dados que as organizações atualmente se dedicam a obter e armazenar. Portanto, é 

requerida uma análise integrada dos dados de desempenho, que poderá permitir melhor 

compreensão do funcionamento das instituições. Portanto, fica caracterizada a importância de 

se formular indicadores interpretáveis e sintonizados com as atividades de uma determinada 

instituição, e uma análise bem feita é elemento facilitador no aprimoramento desses 

indicadores.  

 Segundo Pinto Jr. (2006), sem o uso de indicadores não seria possível perceber 

problemas e a decisão da intervenção ficaria prejudicada pela falta de informação. Decidir o 

momento de agir ficaria praticamente impossível, senão por impulso ou iniciativa arbitrária. 

Por exemplo, a queda de lucratividade de uma distribuidora de bebidas pode ser causada por 

fatores como queda de preço do concorrente ou aumento no custo de transporte dos produtos. 

Determinar a causa sem acesso a indicadores de vendas e operações logísticas seria um risco, 

e todas as decisões resultantes dessa conclusão poderiam agravar o problema, no caso de erro. 

 Metas ou objetivos são pressupostos básicos para uma gestão baseada em 

desempenho. O meio de identificação da correlação entre os esforços empreendidos e essas 

metas são os indicadores de desempenho. Seu acompanhamento é uma atividade sistemática 

consequente das informações geradas por planos de desempenho, mensuração e avaliação 

para planejamento estratégico e formulação do orçamento (OAK RIDGE ASSOCIATED 

UNIVERSITIES, 2013). Portanto, sua ausência inviabiliza a avaliação da efetividade das 

estratégias desenhadas para uma instituição. No âmbito do BSC, sua ausência proporcionaria 

sua descontinuidade. 
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4  O AMBIENTE DE PESQUISA 

 

 Nos próximos subcapítulos são abordados os entes pesquisados, os Institutos Federais 

de Educação Ciência e Tecnologia, e o contexto de interesse desta pesquisa, que é o Plano de 

Expansão da Educação Profissional e Tecnológica.  

 

4.1 OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados pela Lei nº 

11.892/2008 como instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica vinculada ao MEC. Compõem a Rede, além dos Institutos Federais, 

a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, os Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG, e as 

escolas técnicas vinculadas às universidades federais. 

 Essas instituições têm como objetivo ministrar educação profissional técnica de nível 

médio, cursos de formação inicial e continuada (FIC), cursos superiores de tecnologia, 

licenciatura, bacharelado e engenharia, pós graduação lato e stricto sensu. Todas as 

modalidades visam a formação, atualização e aperfeiçoamento de profissionais de diversas 

áreas, com exceção da modalidade licenciatura, que visa exclusivamente a formação de 

professores para a educação básica e profissional (BRASIL, 2008). 

 Apesar da criação recente, a maioria dos Institutos Federais possui longa trajetória na 

educação profissional. Sua origem remonta às 19 Escolas de Aprendizes e Artífices criadas 

em 1909 para atender crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade. As 

primeiras escolas que constituíram a Rede Federal de Educação Profissional tinham a função 

de instruir tais indivíduos através do ensino de um ofício ou profissão (TAVARES, 2012). 

Essa oferta educacional tinha um caráter assistencialista, pois buscava acolher jovens de 

classes desfavorecidas, no intuito de tirá-los das ruas e da marginalidade. A preocupação 

vigente era com a ordem social (PEGADO, 2010). 

 Em 13 de janeiro de 1937, foi assinada a Lei nº 378 que transformava as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, de todos os 

ramos e graus. Em 1941, o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio, e o 
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ingresso passou a dar-se através de exames de admissão. O Decreto-Lei nº 4.127/1942 

instituiu as Escolas Técnicas e Escolas Industriais. 

A partir da década de 50, o processo de industrialização no Brasil ganha impulso, 

demandando mão-de-obra qualificada para seu desenvolvimento. A Rede Federal é ampliada 

para expandir a oferta de educação profissional. São oferecidos também cursos técnicos. No 

ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias com o nome 

de Escolas Técnicas Federais (BRASIL, [2009?]).                                  

Mais recentemente, na década de 90, cabia aos então Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET’s) formarem o “trabalhador de novo tipo”, em sintonia com as novas 

formas de organização e gestão do trabalho e com os interesses do mercado. O objetivo é 

atender jovens trabalhadores que tenham interesse em ingressar imediatamente no mercado de 

trabalho após a conclusão do curso. Entretanto, ocorre o fenômeno de elitização da clientela, 

decorrente da grande demanda pelos cursos e dos processos seletivos para ingresso na 

instituição (PEGADO, 2010; TAVARES, 2012). 

Na primeira década do século XXI houve a retomada do investimento público nas 

instituições de ensino federais, com a implantação de novas unidades de ensino. A partir de 

2005, quando se iniciou a Fase I do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, buscou-se promover o desenvolvimento das regiões interioranas, em sintonia 

com as demandas dos Arranjos Produtivos Locais, além de suprir a carência de profissionais 

habilitados para a educação básica. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

muitos dos quais são o resultado da mescla de Centros Federais de Educação pré-existentes, 

passam a integrar uma única autarquia cada, totalizando 38 instituições presentes em todos os 

estados brasileiros. 

 

4.2 O PLANO DE EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

 Após a criação das 19 Escolas de Aprendizes Artífices em 1909, que marcou o início 

da posteriormente denominada Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

ocorreram diversas mudanças administrativas acompanhadas da criação de novas escolas (ou 

unidades de ensino) culminando em 140 unidades em 2002 (BRASIL,2013a). Durante esse 

período, as entregas de unidades pelo governo federal oscilaram entre os períodos de governo. 

De acordo com a cronologia realizada por Schmidt (2010), analisando-se a história recente, 
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observa-se que no período de 1992 a 1995 foram entregues 27 escolas, e que no período de 

gestão subsequente - 1995 a 2003 - apenas onze. 

 Uma das causas dessa redução está ligada ao texto da Lei 8.948/94, que instituiu o 

Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Nessa Lei constava o seguinte texto, no artigo 3º, 

§ 5º: 

[...] a expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação 
de novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá 
ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor 
produtivo ou organizações não-governamentais, que serão 
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de 
ensino. (BRASIL, 1994, online, grifo da Autora). 

 
Embora o texto legal não fosse impeditivo, representou um entrave à criação de novas 

unidades de ensino, proporcionando o “congelamento” da Rede Federal (TAVARES, 2012). 

A Lei 11.195/05 alterou a Lei 8.948, substituindo o texto por: 

 

§ 5° A expansão da oferta de educação profissional, mediante a 
criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, 
preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito 
Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, que 
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 
estabelecimentos de ensino. (BRASIL, 2005, online, grifo da Autora). 

 
Assim, deu-se a prerrogativa legal necessária para a retomada da expansão da Rede, 

que foi anunciada pelo governo federal no final de 2006, através do lançamento do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O Plano prevê totalizar 

562 unidades de ensino em 2014, considerando as 140 pré-existentes. Das 422 unidades a 

serem implantadas, 214 estavam previstas para o período 2003-2010, 88 para 2011 e 2012 e 

mais 120 para o biênio 2013-2014 (TCU, 2013; TAVARES, 2012). Assim, chega-se ao total 

de 562 unidades de ensino previstas até 2014.  

A expansão vem sendo executada de forma sucessiva, tendo sido estabelecidas, até o 

momento, três fases para sua implementação, definidas da seguinte forma: 

a) Fase I – vigorou no período 2005-2007: o objetivo da 1º Fase do Plano de Expansão 

implantar Escolas Federais de Formação Profissional e Tecnológica nos estados ainda 

desprovidos dessas instituições. Além disso, seriam implantadas outras unidades, 

preferencialmente, em periferias de grandes centros urbanos e em municípios interioranos, 

distantes de centros urbanos, em que os cursos estejam articulados com as potencialidades 
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locais de mercado de trabalho (SCHMIDT, 2010). Nesta fase estavam previstas a construção 

de 64 unidades; 

b) Fase II – vigorou de 2007 a 2010: o objetivo nesta fase era de entregar uma escola 

técnica em cada cidade-polo do país. A definição das cidades-polo se deu pelos seguintes 

critérios, segundo a SETEC (apud TAVARES, 2012; SCHMIDT, 2010): 

i. Distribuição territorial equilibrada das novas unidades; 

ii. Cobertura do maior número possível de mesorregiões; 

iii. Sintonia com os Arranjos Produtivos Locais; 

iv. Aproveitamento de infraestruturas físicas existentes; 

v. Identificação de potenciais parcerias. 

Nessa fase, foram previstas 150 novas unidades de ensino, que somadas às 64 da fase I, 

totalizam as 214 previstas até 2010; 

c) Fase III – vigente de 2011 a 2014: tem o objetivo de ampliar a presença dos 

Institutos Federais em todas as partes do território nacional, assegurando que cada uma das 

558 microrregiões brasileiras possa contar com pelo menos um campus de Instituto Federal 

(MEC/SETEC, 2012). Prevê a inauguração de 208 unidades.  

O Relatório de Gestão 2010 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 

órgão gestor do Plano, informa que a Fase III estende-se até 2020, conforme a vigência do 

proposto PNE, o Plano Nacional de Educação 2011-2020. No Relatório, consta que a Fase III 

propõe a implantação de 60 (sessenta) novas unidades de ensino a cada ano, levando a Rede 

Federal à configuração de 1.000 unidades ao final desta década. A informação não é repetida 

no subsequente Relatório de Gestão 2011. Nesse contexto, encontram-se duas principais 

barreiras: o fato do PNE ainda não ter sido aprovado pelas instâncias cabíveis, sendo ainda 

um Projeto de Lei; e a vigência da Fase III ultrapassar o período da atual gestão federal, o que 

poderá comprometer sua efetivação. Por fim, verifica-se que os canais de informação do MEC 

na internet não fazem referência a metas posteriores a 2014, evidenciando a possível 

descontinuidade do Plano após 2014. 

Em relação aos recursos financeiros aplicados, o MEC anuncia no Portal da Rede 

Federal (http://redefederal.mec.gov.br/) investimentos na ordem de R$ 1,1 bilhão na expansão 

da educação profissional. Na pesquisa documental, verificou-se que a Fase I iniciou-se com 

orçamento de R$ 57 milhões, liberados ao MEC através da Lei 11.249/05, e que no período 

2008-2012 foram destinados R$ 988,4 milhões à ação 1H10 do Orçamento Federal, que 

dispõe dos recursos para a Expansão (BRASIL, 2011, 2013). Somando-se os dois valores, 

tem-se que no período 2005-2012 foram gastos R$ 1,05 bilhão na Expansão. Esse valor é 
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próximo do anunciado no Portal, que deverá ser ultrapassado, uma vez que o Plano continuará 

a ser executado pelo menos até 2014.  

A Figura 7 ilustra a multiplicação das unidades de ensino em função da Expansão e 

sua capilaridade no território nacional. 

 

Figura 7 – Mapa das unidades de ensino da Rede Federal antes e após a Expansão 

 

Fonte: TCU (2013). 

 

 Definidas a trajetória histórica dos Institutos Federais e as principais características do 

Plano de Expansão, passa-se ao Capítulo 5, que versa sobre os métodos aplicados a esta 

pesquisa. 

  



46 
 

 

 

 

5 MÉTODOS APLICADOS À PESQUISA 

 

 Neste capítulo são apresentados a classificação da pesquisa, os procedimentos 

relativos à coleta e análise dos dados, expressa pelos os métodos utilizados, bem como as 

limitações deste estudo. 

O objetivo principal de uma pesquisa é gerar ciência sobre um determinado fenômeno. 

Para Marconi et al. (2007), a ciência é uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de 

proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se 

deseja estudar. É todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático 

conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação (FERRARI, 1974 

apud MARCONI et al., 2007). 

Para Gil (2002), pesquisa pode ser definida como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são propostos. É 

um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais (MARCONI et al., 2007). Ela é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou quando a informação disponível se encontra em tal 

estado desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Uma pesquisa tem como etapa inicial a formulação do problema. Esse processo 

geralmente decorre de um longo processo de reflexão e de imersão em fontes bibliográficas 

adequadas (ibidem). Para Marconi et al. (2007), o desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

compreende seis passos: 

1. Seleção do tópico ou problema para a investigação 

2. Definição e diferenciação do problema 

3. Levantamento de hipóteses de trabalho 

4. Coleta, sistematização e classificação dos dados 

5. Análise e interpretação dos dados 

6. Relatório do resultado da pesquisa 

Segundo Cervo (1983), o método é o conjunto ordenado e sistemático de 

procedimentos empregados na busca do conhecimento; depende da inteligência e reflexão 

para a descoberta da verdade. Sua estrutura depende do objeto da pesquisa.  
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5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A classificação de uma pesquisa é uma ferramenta útil para compará-la a num padrão 

teórico. No entanto, essa visão deve ser complementada com a consideração dos seus aspectos 

práticos, a realidade de aplicação das ferramentas de coleta de dados e dos resultados obtidos. 

Sendo assim, deve-se definir o modelo conceitual e o operativo de um trabalho de pesquisa.  

  Gil (2002) apresenta a seguinte classificação das pesquisas: 

a) Classificação com base nos objetivos: pesquisas exploratórias, pesquisas 

descritivas e pesquisas explicativas; 

b) Classificação com base nos procedimentos técnicos (delineamento): pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, pesquisa ex-post-facto, 

levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação e pesquisa participante. 

De acordo com esse paradigma, este trabalho pode ser classificado como pesquisa 

descritiva, em termos de seus objetivos, pois visa descobrir a existência de associação ou 

relação entre variáveis. O objetivo geral desta pesquisa é investigar diferenças no desempenho 

dos Institutos Federais no período 2007-2011, motivado pela rápida expansão das unidades de 

ensino e a necessidade de detectar se houve impacto na qualidade dos serviços prestados. 

Portanto, indiretamente, pretende-se descobrir se há relação entre o processo de expansão da 

Rede Federal e o desempenho dos seus Institutos Federais. Segundo Gil (2002), “algumas 

pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre 

variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa 

descritiva que se aproxima da explicativa.” Cervo (1983) aponta que a pesquisa descritiva 

procura descobrir a frequência de ocorrência de fenômeno, sua relação e conexão com outros, 

sua natureza e características. Portanto, uma vez que esta pesquisa busca relacionar a 

expansão da Rede Federal e impactos no desempenho, contextualizando-se uma relação de 

causa e efeito entre os eventos com direção definida (causa – expansão; efeito – impacto no 

desempenho), esta pesquisa aproxima-se da explicativa, ampliando seu escopo de análise. 

Segundo Cervo (1983), a pesquisa bibliográfica constitui parte da pesquisa descritiva, 

contribuindo na coleta de informações e conhecimentos prévios acerca de um problema para o 

qual se procura resposta. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi publicado sobre determinado assunto. Sua vantagem reside em propiciar o exame de 

um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras (MARCONI et 

al., 2007). 
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O delineamento da pesquisa busca definir os seus aspectos operativos, com ênfase nos 

procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. Considerando-se a natureza desta 

pesquisa e a classificação de Gil exposta no item b acima, este trabalho pode ser caracterizado 

como pesquisa ex-post-facto. A pesquisa ex-post-facto ou correlacional tem o propósito 

básico de verificar a existência de relações entre variáveis, quando o estudo foi realizado após 

a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos (GIL, 

2002). Analogamente, a variável dependente nesta pesquisa é o desempenho dos indicadores 

de gestão, cuja variação ocorrida após a inauguração das primeiras unidades da Fase II (em 

2009) é estudada. 

 Em termos de abordagem, esta pesquisa é predominantemente quantitativa, ficando 

caracterizada pelos métodos de análise dos dados empregados, que são técnicas estatísticas. 

Pelo menos duas dessas técnicas serão aplicadas, em atendimento aos objetivos geral e 

específico deste estudo: estatística descritiva (objetivo geral) e a análise de agrupamentos 

(objetivo específico). 

 Estudos quantitativos-descritivos consistem em investigações de pesquisa empírica 

cuja finalidade é delinear ou analisar características de fatos ou fenômenos. Esses estudos 

podem utilizar métodos formais, que se aproximam dos projetos experimentais, caracterizados 

pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de 

hipóteses. Todos eles empregam artifícios quantitativos tendo por objetivos a coleta 

sistemática de dados sobre populações, programas, ou amostras de populações e programas 

(MARCONI et al., 2007).  

Em resumo, este trabalho retrata uma pesquisa exploratório-descritiva, delineada como 

pesquisa ex-post-facto com abordagem quantitativa. 

 

5.2 ABRANGÊNCIA, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Este estudo abrange as 42 Instituições Federais afiliadas ao Conselho Nacional das 

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

distribuídas em todo o território nacional. Portanto, essas instituições formam a população 

objetivo, segundo definem Bolfarine e Bussab (2005). No Anexo A são listadas as 

instituições. 

Entretanto, existem 2 entidades afiliadas que não apresentam os indicadores 

estabelecidos pelo Acórdão 2.267/2005 (CEFET-RJ e UTFPR), e outras 2 que os apresentam 
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de forma desagregada ou incompleta, impossibilitando seu aproveitamento (CEFET-MG e 

CPII), restando 38 instituições, as quais formam a população referenciada (ibidem).  

Os dados utilizados para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa são os 

resultados dos 12 indicadores de desempenho solicitados pelo TCU aos Institutos Federais, no 

período 2007-2011, apresentados nos seus Relatórios de Gestão anuais. O Quadro 2 apresenta 

os indicadores. 

 

Quadro 2 – Indicadores de desempenho dos Institutos Federais 

Indicadores/IF Sigla 

1. Relação Candidato/Vaga (índice de efetividade) RCV 

2. Relação Ingressos/Alunos IA 

3. Relação Concluintes/Alunos RCA 

4. Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes IEAC 

5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar RFE 

6. Relação Alunos/Docente em tempo integral ADTI 

7. Índice de Titulação do Corpo Docente ITCD 

8. Gastos Correntes por Aluno GCA 

9. Percentual de Gastos por Pessoal GP 

10. Percentual de Gastos com Outros Custeios GOC 

11. Percentual de gastos com Investimentos GI 

12. Perfil Socioeconômico da Clientela PSC 

Fonte: Acórdão 2.267/2005-TCU. 

 

Considerando-se as 38 instituições pertencentes à população referenciada, e o período 

de interesse, os dados para análise são compostos por 12 x 5 x 38 = 2.280 unidades de 

informação. 

 A pesquisa é censitária, uma vez que abrange a totalidade dos componentes do 

universo (MARCONI et al., 2007). Entretanto, nem todas as unidades de informação estão 

disponíveis, por diversos fatores tais como: 

 Nem todos os 38 Institutos Federais existiam até 2009, a exemplo dos 

Institutos Federais do Amapá e Acre; 

 Apesar da obrigatoriedade, diversas unidades de informação não foram 

disponibilizadas pelas instituições mediante justificativa; 



50 
 

 Grande parte dos Institutos Federais foi criada, em 2008, a partir de uma 

estrutura descentralizada, resultante da fusão de diversas escolas agrotécnicas e/ou Centros 

Federais de Educação Tecnológica. Nesses casos, quando a série histórica apresentada nos 

Relatórios de Gestão não contemplou os dados anteriores a 2008, não foi possível resgatá-los; 

 Casos nos quais foram identificadas incorreções no método de cálculo dos 

indicadores, e nos quais não estavam disponíveis dados primários que permitissem a correção 

do cálculo, não foram aproveitados para esta pesquisa. 

Na Tabela 1, apresentada no Capítulo 6 deste trabalho, são sumarizadas as unidades de 

informação disponíveis para o estudo. 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

 O referencial teórico deste estudo foi construído a partir de pesquisas bibliográficas e 

documentais de material publicado em livros, dissertações, teses, artigos e trabalhos 

científicos. Estes últimos foram obtidos principalmente através de anais de eventos científicos 

publicados na internet, enquanto que os artigos foram disponibilizados em bases de dados 

classificadas pelo portal Periódicos Capes, tais como Emerald Insight, EBSCOhost, Scopus, 

SciELO, entre outras fontes da internet. 

 A coleta de dados se deu por meio eletrônico, através do acesso aos Relatórios de 

Gestão 2007 a 2011, disponibilizados por três fontes: pelos Institutos Federais em suas 

páginas oficiais na Internet, pela TCU em sua página (www.tcu.gov.br) ou através do e-SIC 

(Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), criado por força da Lei nº 

12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Marconi et al. (2007) classificam 

esta coleta de dados como documental (baseada em documentos), por fontes secundárias 

(publicações avulsas que compilaram os dados/fontes primários) e retrospectiva (por tratar de 

dados coletados posteriormente à ocorrência dos respectivos fenômenos). 

 Os dados de 2011 foram submetidos a análises estatísticas prévias para avaliar sua 

inclusão no estudo, em função da ocorrência dos seguintes fatores excepcionais: 

 A greve dos Institutos Federais ocorrida em 2011, que durou 85 dias e foi 

seguida por “quase 70% do total de Campi do país” (SINASEFE, 2011), e implicou a 

extensão do ano letivo 2011 até março de 2012, resultando na parcialidade dos indicadores 

apresentados nos Relatórios. Tal fato prejudicou sua comparabilidade com os índices de anos 
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anteriores. Os indicadores mais impactados pelo deslocamento do ano letivo foram RCA, 

IEAC e RFE, que dependem do número total de concluintes do ano letivo para sua expressão; 

 A exigência feita pela Controladoria-Geral da União - CGU para mudança de 

fonte dos dados utilizados no cálculo dos indicadores no Relatório 2011. Esse fator provocou 

mudanças de impacto nos resultados, o que gerou o efeito “quebra de série histórica”, 

pressupondo prejuízo na comparabilidade com os anos anteriores. 

Apesar dos fatores supramencionados, não foram encontradas evidências de diferenças 

nos resultados neles originados. 

 As unidades de informação foram coletadas nos Relatórios e registradas em planilha 

eletrônica do software Microsoft Excel 2010, para composição de um banco de dados. Foi 

observado o método de cálculo dos indicadores para cada Relatório, de forma a assegurar que 

os dados foram obtidos estritamente conforme o estipulado pelo Acórdão nº 2.267/2005 do 

TCU, garantindo a comparabilidade das informações. Para garantir a integridade da série 

histórica, foi priorizada a coleta das informações no Relatório mais recente (2011). Apenas 

quando esses dados não estavam disponíveis é que foram resgatados os constantes em 

Relatórios anteriores, respeitando-se a ordem cronológica decrescente de edição dos mesmos. 

A Figura 8 apresenta um fluxograma que sintetiza essa operação.  

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Dada a estrutura de objetivos geral e específicos desta pesquisa, a análise dos dados 

considera dois métodos principais: análise via técnicas de estatística descritiva e a análise de 

agrupamentos. Nos próximos subitens os mesmos são detalhados.  

A análise dos dados é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno 

estudado e outros fatores. Tais relações podem ser “estabelecidas em função de suas 

propriedades relacionais de causa-efeito, correlações, análise de conteúdo, entre outros” 

(FERRARI, 1974 apud MARCONI et al., 2007). Na análise, o pesquisador entra em maiores 

detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às 

suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 

hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise (MARCONI et 

al., 2007). 
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Figura 8 – Fluxograma da coleta e registro dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Análise e interpretação são duas atividades distintas, mas estreitamente relacionadas. 

A interpretação é a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às 

respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a 

exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos 

propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas também faz ilações mais 

amplas dos dados discutidos (MARCONI et al., 2007). 

 

5.4.1 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS OU CLUSTERS 

 

Técnica utilizada em análise multivariada de dados para agrupar elementos quando se 

deseja explorar similaridades entre os mesmos, considerando todas as variáveis inerentes a 

cada elemento. Segundo Corrar et al. (2009), tem como finalidade agregar objetos com base 

nas características que possuem num pequeno número de grupos mutuamente excludentes, 
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observando apenas as semelhanças ou diferenças entre eles, sem definir previamente critérios 

de inclusão em qualquer agrupamento. 

Neste estudo, consideram-se elementos os Institutos Federais, e suas similaridades 

serão exploradas considerando o conjunto de resultados dos seus indicadores de desempenho. 

Portanto, através dessa técnica, Institutos Federais com desempenhos semelhantes serão 

agrupados, e a caracterização de semelhanças subjacentes desses grupos se dá pela análise 

estatística descritiva dos seus centroides. Os grupos de excelência são formados pelos 

elementos que possuem melhores desempenhos.  

Os softwares utilizados para a realização dos testes são o R versão 2.15.2 e o IBM 

SPSS Statistics versão 18.0. A partir dos resultados dos softwares serão realizadas as análise 

apropriadas, de cunho estatístico e descritivo, visando gerar as conclusões deste estudo. 

 

5.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Foram identificadas duas limitações para a interpretação dos resultados da pesquisa. A 

primeira é a impossibilidade de utilização de dados posteriores a 2011 para atender o objetivo 

geral do estudo: verificar se houve piora no desempenho dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia após a inauguração das primeiras unidades da Fase II (ocorrida em 

2009). Tal fato permitiria a análise de um momento mais consolidado do funcionamento dos 

Câmpus da Fase II, evitando assim qualquer possível influência de fatores relacionados à 

estruturação das unidades nos resultados. Apesar disso, tal situação não invalida o estudo e a 

compreensão dos fenômenos ocorridos. 

A segunda limitação refere-se à impossibilidade de obtenção dos dados primários que 

geraram os indicadores. O acesso a essas informações ampliaria o leque de conclusões, 

transformando algumas suposições feitas sobre os resultados em afirmações concretas. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Este capítulo contém os resultados da coleta dos dados e respectivas análises, com o 

objetivo de compreender as diferenças no desempenho dos Institutos Federais no período 

2007-2011, objetivo desta pesquisa. Para tal, divide-se em três subcapítulos: 

 6.1 Caracterização dos Institutos Federais – reúne diversas informações para destacar 

algumas características dos IFs, disponibilizadas em tabelas, para auxiliar, contextualizar e 

aprofundar as análises subsequentes; 

 6.2 Análise dos indicadores – concentra diversos gráficos e tabelas, em recortes 

longitudinais, acompanhados de interpretações, para viabilizar conclusões sobre a variação do 

desempenho dos IF’s; 

 6.3 Análise de agrupamentos – pretende identificar um ou mais grupos de excelência 

entre os IF’s do país através da referida análise, envolvendo a aplicação de técnicas de análise 

multivariada de dados. 

 O conjunto de dados disponível para as análises propostas é composto por 1.705 

unidades de informação dispostas conforme tabela a seguir.   

 

Tabela 1 - Distribuição dos dados por ano de pesquisa e indicador 

Indicador Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 

RCV 19 23 29 35 36 
IA 21 25 34 37 37 

RCA 20 25 34 37 34 

IEAC 15 20 29 35 32 

RFE 21 25 31 35 30 

ADTI 20 24 34 36 35 

ITCD 20 22 31 37 36 

GCA 23 26 32 36 36 

GP 22 24 31 37 37 

GOC 21 23 31 37 36 

GI 22 24 31 37 36 

PSC 6 10 15 26 32 

Total 230 271 362 425 417 

Fonte: Elaboração da Autora. 
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 As análises descritivas que compõem o item 6.2 foram realizadas no programa 

estatístico IBM SPSS Statistics versão 18.0. A modelagem dos dados para a análise de 

agrupamentos apresentada no item 5.3 foi realizada no sistema estatístico R, versão 2.15.2. A 

seguir são apresentados os resultados. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

 As informações apresentadas neste subcapítulo são complementares aos indicadores 

foco desta pesquisa, e foram obtidos através da mesma fonte, os Relatórios de Gestão dos 

Institutos Federais, complementados pelas informações da Lei 11.892/2008 (criação dos IF’s) 

e da Portaria Normativa nº 4/2009 do Ministério da Educação (composição dos IF’s). 

Os 38 Institutos Federais objeto desta pesquisa estão distribuídos nos 27 Estados da 

federação da seguinte forma: 

 

Tabela 2 - Distribuição dos Institutos Federais por Estado 

Situação Nº de estados Percentual 

Estados com apenas um IF 20 74,1% 
Estados com mais de um IF 7 25,9% 

Total 27 100,0% 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Assim, verifica-se a abrangência nacional das instituições, que estão presentes em 

todos os estados brasileiros. Alguns estados possuem mais de um IF’s, o que ocorreu por 

questões administrativas, uma vez que a formação dos Institutos deu-se por processo de 

adesão voluntária (OTRANTO, 2010; BRASIL, 2007). 

 Os Institutos Federais possuem a característica de serem descentralizados, operando 

em diversos campi distribuídos em suas regiões de atuação, atendendo às demandas de 

interiorização do ensino. A distribuição dos campi foi avaliada segundo algumas divisões de 

interesse, conforme apresentado na Tabela 3. 

Na construção da tabela considerou-se a divisão regional, para observar a dinâmica do 

crescimento do número de campi proporcionada pela Expansão no território nacional. 

Observa-se que, na média nacional, houve crescimento de 154% no número de campi 

existentes antes da Fase II (por volta de 2007), em comparação com 2011. Nas regiões 

Centro-Oeste (207%) e Sul (225%) houve maior crescimento no número de campi, enquanto 

que a região Norte cresceu menos (120%).  
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Tabela 3 – Crescimento dos Campi dos Institutos Federais, 2011 

Divisões de interesse Nº IF's 
Nº campi 

antes Fase II 

Nº campi 

2011 
Crescimento 

Região Brasil 38 159 404 154% 
Norte 7 20 44 120% 

Nordeste 11 59 138 134% 
Centro-Oeste 5 14 43 207% 

Sudeste 9 42 101 140% 
Sul 6 24 78 225% 

Cresc. nº 
Campi 

5 + 9 22 95 332% 
5 - 6 34 56 65% 

Origem Integração 23 98 236 141% 
Transformação 15 61 168 175% 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Na construção da tabela considerou-se a divisão regional, para observar a dinâmica do 

crescimento do número de campi proporcionada pela Expansão no território nacional. 

Observa-se que, na média nacional, houve crescimento de 154% no número de campi 

existentes antes da Fase II (por volta de 2007), em comparação com 2011. Nas regiões 

Centro-Oeste (207%) e Sul (225%) houve maior crescimento no número de campi, enquanto 

que a região Norte cresceu menos (120%).  

A divisão denominada crescimento do nº de campi está aberta em duas opções, 

sinalizadas por “5 +” (os 5 maiores crescimentos de campi em percentual) e “5 –“ (os 5 

menores). Na primeira opção enquadraram-se 9 instituições (IFAC, IFRO, IFCE, IFBaiano, 

IFB, IFMS, IFNMG, IFPR e IFC), contra 6 na segunda (IFRR, IFMA, IFBA, IFSertão-PE, 

IFPE e IFGoiano). Para esta divisão, naturalmente, a diferença do crescimento no número de 

campi é acentuada (335% de 5+ contra 65% de 5-). Cinco dos seis IF’s que encontram-se na 

categoria “5 –“estão no Norte e Nordeste brasileiros, indo de encontro à análise anterior, na 

qual verificou-se que essas regiões apresentaram os menores crescimentos de campi. O 

mesmo não ocorre com a categoria “5 +”, na qual seus integrantes pertencem a todas as 

regiões quase igualitariamente. 

Um aspecto importante na Expansão das instituições é a condição da cultura 

organizacional, decorrente da forma de criação dos Institutos Federais em 2008: a integração 

de instituições promoveu a mistura de culturas, podendo ser um entrave no seu 

desenvolvimento, enquanto que a formação por transformação tendeu a ser menos impactante 

nesse sentido, já que as instituições mantiveram-se as mesmas. O crescimento no número de 

campi não apresentou diferenças substanciais no período, mas verifica-se que foi maior nos 
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IF’s originados por transformação. Como estes são em menor número absoluto, pode-se supor 

que o maior crescimento seja uma tentativa de contrabalancear ou minimizar as diferenças no 

quantitativo de campi. 

A qualidade e eficiência no atendimento das instituições dependem diretamente da 

capacidade do corpo funcional em atender às demandas educacionais. A Tabela 4 apresenta a 

relação alunos/servidor de 2011. 

 

Tabela 4 – Relação alunos/servidor dos Institutos Federais, 2011 

Divisões de 

interesse 

Nº alunos 

2011 

Nº servidores 

2011 

Relação 

alunos/servidor 

Brasil 614.111 46.597 13,2 
Norte 74.191 5.056 14,7 

Nordeste 196.393 17.050 11,5 
Centro-Oeste 56.150 4.834 11,6 

Sudeste 152.827 11.745 13,0 
Sul 134.550 7.912 17,0 
5 + 123.496 8.034 15,4 
5 - 94.394 7.829 12,1 

Integração 340.374 28.518 11,9 
Transformação 273.737 18.079 15,1 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Em comparação com a relação média do país (13,2), observa-se que as regiões Sul 

(17,0) e Norte (14,7) apresentam a relação mais desfavorável de alunos por servidor, 

demonstrando a necessidade de alinhar as necessidades de pessoal para pleno atendimento às 

demandas educacionais. Considerando-se a situação particular da atual Expansão, tais 

resultados podem, também, ser fruto de um descompasso entre as admissões de alunos e de 

pessoal, pois a admissão de novos alunos tende a ser mais rápida que a contratação de pessoal 

nas instituições, uma vez que dependem de autorizações dos Ministérios de Educação e de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. É interessante observar que a relação alunos/servidor do 

grupo “5 +” demonstra que os IF’s que apresentaram os 5 maiores crescimentos de campi 

apresentaram a relação média de 15,4, superior à média do país e à do grupo de menores 

crescimentos, em 3,3 pontos percentuais. Tal resultado é compatível com a possibilidade 

levantada de descompasso nas admissões. 

 Nota-se diferença ainda maior na relação praticada pelos IF’s originados por 

integração e aqueles originados por transformação. Apresenta relação mais favorável o grupo 

originado por integração (11,9 alunos por servidor). Alia-se a isso o fato do mesmo grupo, na 
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tabela anterior, ter apresentado crescimento de campi ligeiramente inferior – em relação ao 

grupo oposto e à média – o que é indicativo da relação entre os dois fenômenos (menos campi 

e menos alunos por servidor).  

 

Tabela 5 – Relação população alvo/campus, 2011 

Divisões de 

interesse 

Nº campi 

2011 

População 14 a 

24 anos1 

Relação pop. 

Alvo/campus 

Brasil 404 37.729.775 93.391 
Norte 44 3.549.016 80.659 

Nordeste 138 11.260.213 81.596 
Centro-Oeste 43 2.828.406 65.777 

Sudeste 101 14.933.498 147.856 
Sul 78 5.158.642 66.136 

Fonte: Elaboração da Autora. 
1IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
 A Tabela 5 apresenta um recorte da população na faixa etária compatível para a 

maioria das ofertas educacionais dos Institutos Federais, considerando-se as metas 4 e 5 do 

Acordo de Metas, que estabelece a oferta de, pelo menos, 50% das vagas para cursos técnicos 

e 20% para licenciaturas e formação de professores.  

 Nela, observa-se que a região Sudeste apresenta o menor potencial de atendimento 

frente à população alvo, contando com apenas 101 campi para aproximadamente 15 milhões 

de habitantes, e que os melhores potenciais encontram-se nas regiões Centro-Oeste e Sul. De 

fato, estas duas regiões são as que tiveram maiores crescimentos de campi, conforme 

observado na Tabela 3.  

 

6.2 ANÁLISE DOS INDICADORES 

 

 Nesta seção serão apresentadas as análises realizadas a partir dos doze indicadores de 

gestão dos IF’s, coletados nos respectivos Relatórios de Gestão, com o objetivo de pontuar os 

aspectos mais relevantes do desempenho das instituições e subsidiar uma análise consolidada 

da trajetória dos Institutos Federais no âmbito da Expansão.  

 Para melhor sistematização dos resultados, os resultados serão apresentados em 4 

grupos de análises, dentro dos quais será explorado o desempenho dos  doze indicadores de 

forma conjunta em 5 agrupamentos, conforme temática comum, representada no Quadro 3. O 

indicador GP, apesar de estar associado ao grupo temático de despesas e investimentos, é 
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também ligado ao grupo de pessoal docente, razão pela qual, diversas vezes, será também 

analisado dentro desse grupo.  

 

Quadro 3 – Agrupamentos de indicadores por temática 

Tema do grupo Indicadores associados 

Ingresso do discente RCV - Relação Candidato/Vaga 

IA – Relação Ingressos/Aluno Matriculado 

Conclusão do curso pelo 

discente 

RCA – Relação Concluintes/Aluno Matriculado 

IEAC – Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes 

RFE – Índice de Retenção do Fluxo Escolar 

Pessoal docente ADTI – Alunos/Docente em Tempo Integral 

ITCD – Índice de Titulação do Corpo Docente 

Despesas e investimentos GCA – Gastos Correntes por Aluno 

GP – Gastos com Pessoal 

GOC – Gastos com Outros Custeios 

GI – Gastos com Investimentos 

Inclusão Social PSC – Perfil Socioeconômico da Clientela 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

6.2.1 ANÁLISE POR ANO (CONSOLIDADA) 

 

 A análise por ano baseia-se nos valores dos indicadores entre os anos 2007 e 2011 dos 

38 Institutos Federais, sintetizados em estatísticas descritivas, para oferecer um panorama 

inicial de seus resultados no período e subsidiar o aprofundamento das demais análises 

desenvolvidas nos itens posteriores. A Tabela a seguir apresenta os resultados para os 

indicadores de ingresso do discente. 

 

Tabela 6 – Indicadores RCV e IA – Estatísticas Descritivas 

Ano 

RCV IA 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV Média Mediana 

Desvio 

padrão 
CV 

2007 6,29 5,61 2,96 0,53 36,14 34,00 10,54 0,31 
2008 5,54 5,74 2,00 0,35 38,77 37,37 14,32 0,38 
2009 4,57 4,33 2,23 0,52 43,25 42,70 13,31 0,31 
2010 6,17 4,23 6,95 1,64 52,62 47,63 21,77 0,46 
2011 6,99 5,71 4,93 0,86 49,26 46,50 16,22 0,35 

Fonte: Elaboração da Autora. 



60 
 

 Os indicadores RCV e IA, que retratam o fenômeno de ingresso nos Institutos 

Federais, registram o crescimento da oferta das vagas no período. Tal fato é ainda mais 

evidente nos anos 2009 e 2010, quando se verifica a configuração indicativa de maior 

disponibilidade de vagas: queda do indicador RCV (4,33 e 4,23) e simultâneo crescimento no 

indicador IA (42,70 e 47,63). A alta dispersão das observações no ano 2010 (1,64 e 0,46) 

demonstra a variabilidade do desempenho entre as instituições. Isto é esperado dado os 

diferentes estágios de desenvolvimento dos IF’s e seus respectivos campi, muitos dos quais 

passaram a realizar as primeiras ofertas após a Fase II da Expansão. 

 

Tabela 7 – Indicadores RCA e IEAC – Estatísticas Descritivas 

Ano 

RCA IEAC 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV Média Mediana 

Desvio 

padrão 
CV 

2007 16,45 15,07 8,80 0,58 40,71 41,98 15,61 0,37 
2008 14,57 13,44 9,13 0,68 41,41 41,72 20,45 0,49 
2009 13,53 12,68 7,14 0,56 38,22 33,02 21,12 0,64 
2010 10,68 8,70 7,29 0,84 31,30 26,91 21,02 0,78 
2011 12,77 11,18 8,91 0,80 37,23 36,95 23,63 0,64 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Tabela 8 – Indicador RFE – Estatísticas Descritivas 

Ano 

RFE 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV 

2007 11,78 10,30 8,32 0,81 
2008 12,97 12,61 6,67 0,53 
2009 14,14 12,67 8,68 0,68 
2010 14,07 11,18 9,21 0,82 
2011 14,09 10,53 10,76 1,02 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os indicadores que tratam da conclusão dos alunos nos IF’s, RCA e IEAC, 

demonstram que há tendência de queda na conclusão de cursos desde o início do período 

analisado, com recuperação parcial em 2011, conforme se observa na Tabela 7. O 

desempenho desses indicadores é compatível com a tendência observada no indicador RFE 

(Tabela 8), que apresenta os valores mais elevados de retenção escolar nos anos iniciais da 

série (12,61 e 12,67), quando a queda de RCA (13,44; 12,68) e IEAC (41,72; 33,02) foi mais 
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acentuada. Tal configuração demonstra que, se há queda nas conclusões, os alunos estão 

levando mais tempo do que o previsto para concluir seus cursos, ficando “retidos” na 

instituição. Em 2010 essa relação inversa entre conclusão e retenção não ocorreu, mas é 

novamente observada em 2011, confirmando ser a tendência predominante desses 

indicadores. 

 

Tabela 9 – Indicador ADTI e ITCD – Estatísticas Descritivas 

Ano 

ADTI ITCD 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV Média Mediana 

Desvio 

padrão 
CV 

2007 19,87 18,50 9,65 0,52 3,68 3,25 2,60 0,80 
2008 19,48 16,39 9,43 0,58 3,09 3,13 0,52 0,17 
2009 19,58 17,34 8,68 0,50 3,26 3,26 0,37 0,11 
2010 17,27 17,33 4,62 0,27 3,32 3,40 0,44 0,13 
2011 20,80 19,25 11,09 0,58 3,37 3,37 0,42 0,12 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os indicadores relativos a investimentos em pessoal são ADTI, ITCD e GP, sendo os 

dois primeiros referentes apenas a pessoal docente. Os dados de ADTI e GP oscilam ao longo 

do período, refletindo o processo de liberação de vagas pelo MEC para contratações, que são 

disponibilizadas em lotes pontuais com grande quantidade de vagas.  

Apesar da titulação dos docentes ter evoluído positivamente no período, como pode 

ser visto pelo crescimento de ITCD, o desempenho de ADTI é preocupante, pois apresenta 

tendência de subida, com auge em 2011 (19,25). Este valor aproxima-se da meta limite 

estabelecida pelo Acordo de Metas (20,00), demonstrando que os investimentos em pessoal 

não fazem frente ao crescimento vivenciado no período. Essa situação é confirmada pela 

tendência de queda de GP, especialmente nos anos 2010 e 2011. Entretanto, apesar das 

evidências, deve-se considerar sua natureza relativa – representar o percentual de gastos com 

pessoal em relação aos gastos totais - cuja redução pode implicar apenas o retorno aos 

parâmetros adequados, num cenário onde todos os tipos de gastos aumentaram. Em suma, de 

qualquer maneira, não se nota tendência de aumento de investimento em pessoal, 

reivindicação histórica das categorias profissionais. 

Os indicativos financeiros são mensurados por GCA, GP, GI e GOC, cujos valores são 

apresentados nas Tabelas 10 e 11. Conforme já comentado, o indicador GP sofre oscilações 

no seu desempenho, culminando com queda em 2011; esse comportamento ocorre de maneira 

oposta a GI, o que evidencia o padrão oscilatório. Assim, ao longo da série, num ano houve 
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crescimento em investimentos e, no ano seguinte, em gastos com pessoal, e assim 

sucessivamente.  

 

Tabela 10 – Indicadores GCA e GP – Estatísticas Descritivas 

Ano 

GCA GP 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV Média Mediana 

Desvio 

padrão 
CV 

2007 7.729,89 6.975,50 3.457,04 0,50 68,15 68,56 10,57 0,15 
2008 8.409,96 7.822,53 3.565,20 0,46 64,79 62,57 11,19 0,18 
2009 8.805,86 8.210,31 3.864,31 0,47 68,55 69,27 12,36 0,18 
2010 9.789,75 9.192,05 3.800,75 0,41 57,37 60,92 18,48 0,30 
2011 9.834,53 9.575,54 3.985,73 0,42 60,83 61,10 10,67 0,17 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Tabela 11 – Indicadores GOC e GI – Estatísticas Descritivas 

Ano 

GOC GI 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV Média Mediana 

Desvio 

padrão 
CV 

2007 15,31 15,78 4,54 0,29 12,74 12,36 7,50 0,61 
2008 15,11 14,51 4,13 0,28 16,37 19,02 10,48 0,55 
2009 20,10 16,75 17,43 1,04 15,17 13,58 10,32 0,76 
2010 23,97 17,00 20,80 1,22 23,31 18,40 19,75 1,07 
2011 22,47 18,50 14,67 0,79 18,69 15,48 10,82 0,70 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os indicativos financeiros são mensurados por GCA, GP, GI e GOC. Conforme já 

comentado, o indicador GP sofre oscilações no seu desempenho, culminando com queda em 

2011; esse comportamento ocorre de maneira oposta a GI, o que evidencia o padrão 

oscilatório. Assim, ao longo da série, num ano houve crescimento em investimentos e, no ano 

seguinte, em gastos com pessoal, e assim sucessivamente.  

Na análise total da série, GI tende a continuar em crescimento, sendo este um 

indicativo importante dos resultados da Expansão e sua continuidade, de acordo com o Plano 

de Desenvolvimento da Educação. O indicador GOC, que reflete os gastos para manutenção 

dos IF’s, também tende a crescer, enquanto GP tende a cair. Assim, delineia-se um cenário 

onde as instituições ainda crescerão e precisarão arcar com os custos de manutenção dessas 

novas estruturas, gerando estagnação dos gastos com pessoal. 
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Em função dessas interrelações, destacam-se alguns resultados em particular, 

identificados como outliers ou valores extremos. As instituições IFAC, IFAP, IFMS e IFB, 

em 2010, apresentaram valores extremamente baixos de GP; em contrapartida, tiveram 

valores extremamente altos de GI no mesmo ano. O IFB, em especial, repetiu esse 

comportamento nos anos 2009 e 2011. É importante ressaltar que essas instituições são jovens 

e possuíam até 2 campi antes da Fase II, razão pela qual aportaram grande parte de seus 

orçamentos em investimento, provocando os valores extremos apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Valores extremos de GI e GP, 2009-2011 

Instituto 
2009 2010 2011 

GP GI GP GI GP GI 

IFAC - - 4,42 78,90 - - 
IFAP - - 7,58 83,80 - 44,31 
IFMS - - 17,88 74,78 - - 
IFB 32,53 38,07 21,50 68,14 24,57 60,54 

IFRS - 36,60 - - - - 
Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Tabela 13 – Indicador PSC – Estatísticas Descritivas 

Ano 

PSC 

Média Mediana 
Desvio 

padrão 
CV 

2007 2,09 1,66 1,04 0,62 
2008 1,73 1,51 1,01 0,67 
2009 1,59 1,58 0,62 0,39 
2010 1,77 1,50 1,04 0,69 
2011 1,64 1,18 1,22 1,03 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Por fim, o indicador PSC (Tabela 13) apresenta um resultado muito importante, 

demonstrando que a interiorização atingiu novos públicos, ampliando o acesso a pessoas com 

menor renda. Seguindo a tendência contínua de queda do indicador, a renda mediana per 

capita dos alunos em 2011 era de 1,18 salários mínimos, contra 1,66 apurados no início da 

série, representando uma queda de 29% no total do período.  
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6.2.2 ANÁLISE POR ANO E POR REGIÃO 

 

 Esta abertura da análise visa identificar possíveis diferenças de desempenho entre as 

regiões brasileiras, considerando que o mesmo ocorre com diversos indicadores 

socioeconômicos, em função do nível de desenvolvimento diferenciado entre as regiões.  

 

Tabela 14 – Indicadores RCV e IA – Abertura Região por Ano – Estatísticas Descritivas 

Região Ano 
RCV IA 

N Mediana N Mediana 

CO 2007 1 4,7 1 24,87 
CO 2008 3 3,6 3 47,70 
CO 2009 4 3,0 4 43,79 
CO 2010 5 4,2 5 41,80 
CO 2011 5 5,5 5 68,85 
N 2007 2 8,0 2 46,56 
N 2008 3 5,7 3 42,58 
N 2009 4 5,6 5 33,00 
N 2010 6 4,2 6 50,54 
N 2011 6 6,3 6 60,24 

NE 2007 9 6,1 10 34,37 
NE 2008 9 6,8 10 37,55 
NE 2009 8 5,1 10 42,99 
NE 2010 10 5,5 11 42,64 
NE 2011 10 7,0 11 41,92 
S 2007 3 4,2 3 29,60 
S 2008 3 4,0 3 22,77 
S 2009 4 3,6 6 52,35 
S 2010 6 3,1 6 59,41 
S 2011 6 3,7 6 46,33 

SE 2007 4 5,9 5 27,88 
SE 2008 5 6,7 6 31,50 
SE 2009 9 3,1 9 42,67 
SE 2010 8 5,7 9 51,23 
SE 2011 9 6,2 9 46,50 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Os indicadores de ingresso (Tabela 14) demonstram que a procura é maior no Norte e 

no Nordeste ao longo do período. As menores procuras estão nas regiões Sul e Centro-Oeste. 

O alto crescimento de IA observado na análise consolidada se espelha em todas as regiões, 

exceto no Nordeste, que apresenta estagnação desde 2009 (42,99). O maior crescimento de IA 

encontra-se no Centro-Oeste. A análise conjunta de RCV e IA indicam que a oferta de vagas 
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do Centro-Oeste é a que mais cresceu no período; inversamente, o Nordeste obteve menor 

crescimento das ofertas. 

 

Tabela 15 – Indicadores RCA, IEAC e RFE – por Região e Ano – Estatísticas Descritivas 

Região Ano 
RCA IEAC RFE 

N Mediana N Mediana N Mediana 

CO 2007 1 11,87 1 59,35 1 9,04 
CO 2008 3 12,4 2 59,28 3 12,51 
CO 2009 4 10,7 4 46,03 4 10,17 
CO 2010 5 8,2 5 26,91 5 10,38 
CO 2011 4 10,8 5 33,10 4 18,72 
N 2007 2 28,6 3 27,00 2 8,23 
N 2008 3 14,9 4 32,42 3 13,44 
N 2009 5 11,4 4 20,29 4 12,83 
N 2010 6 6,6 6 14,04 5 8,76 
N 2011 6 3,5 6 8,81 5 3,37 

NE 2007 9 15,0 8 39,54 10 9,51 
NE 2008 10 9,9 8 41,72 10 10,39 
NE 2009 10 7,6 8 28,72 9 9,02 
NE 2010 11 8,4 10 29,78 10 11,95 
NE 2011 10 7,6 8 24,05 7 8,00 
S 2007 3 13,2 1 27,11 3 10,30 
S 2008 3 13,9 3 46,32 3 12,61 
S 2009 6 16,7 5 42,61 5 10,60 
S 2010 6 8,9 6 32,43 6 9,89 
S 2011 6 18,6 5 52,19 6 14,12 

SE 2007 5 17,5 2 53,62 5 15,32 
SE 2008 6 14,9 3 55,58 6 18,96 
SE 2009 9 16,4 8 48,10 9 20,77 
SE 2010 9 11,9 8 27,56 9 15,90 
SE 2011 8 16,2 8 45,19 8 12,51 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Na tabela acima se verifica que, em 4 das 5 regiões, os indicadores RCA e IEAC 

seguem a tendência de queda apresentada na análise consolidada. A região Norte apresenta a 

queda mais acentuada de RCA durante o período (-88%). Entretanto, em 2011 houve clara 

diferenciação dos patamares de concluintes por aluno entre regiões, sendo o pior desempenho 

verificado na região Norte (3,5 e 8,81) e o melhor na região Sul (18,6 e 52,19), seguido pelo 

Sudeste (16,2 e 45,19). Na análise conjunta dos dois indicadores, a única região que destoa do 

cenário de queda é a Sul, que demonstra perspectiva de continuidade do crescimento.  

A análise do indicador RFE é útil para corroborar a fenômeno de queda de conclusão, 

ou transparecer a ocorrência de evasão. Sul (14,12) e Centro-Oeste (18,72) apresentam os 
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maiores fatores recentes de retenção, embora, historicamente, o SE possua o maior RFE de 

todas as regiões. Norte (3,37) e Nordeste (8,00) apresentam quedas na RFE, apesar de isso 

não se refletir em maior conclusão. Essa condição é indicativa da ocorrência de evasão 

superior à média do país nessas duas regiões, mais intensamente na região Norte. 

Considerando que este é um fato novo, não evidenciado na análise consolidada, segue-se um 

resumo da incidência de evasão por região: 

 Norte – evasão é constante e acentuada, evidenciada pela queda contínua dos três 

indicadores; 

 Nordeste – acredita-se que a evasão é fenômeno recente, uma vez a retenção era 

estável até 2010, mas apresentou queda em 2011 (8,00); 

 Centro-Oeste – a retenção é mais evidente, portanto nada pode ser inferido sobre a 

evasão; 

 Sudeste – em 2011 as conclusões cresceram, indicando não ser significativa a 

ocorrência de evasão; 

 Sul - ocorre equilíbrio entre os 3 indicadores, sem evidências de evasão relevante; 

Na Tabela 16, apresentada na próxima página, encontram-se os resultados para os 

indicadores de pessoal ADTI e ITCD. Estes são os que apresentam as maiores diferenças 

entre regiões; nesse quesito, há indícios da existência de políticas distintas de contratação 

entre os Institutos Federais. Observa-se movimento de queda de ADTI nas regiões CO e S, o 

que é bom, pois remete-se à adequação a meta de 20 alunos/docente em tempo integral do 

Acordo de Metas. Estas regiões estão entre as que desempenharam maior ITCD do período, 

juntamente com a região Sudeste. Ou seja, são regiões de bom desempenho em termos de 

distribuição e qualificação docente. A região Norte apresentou mau desempenho nos dois 

indicadores, e também apresentou os menores valores de GP, demonstrando que precisa 

evoluir no investimento em recursos humanos, uma vez que outras regiões encontram-se em 

melhores condições. Outro fator que pode influenciar o baixo desempenho da região Norte é a 

baixa densidade demográfica e menor interesse no preenchimento das vagas por residentes de 

outras regiões. Segundo TCU (2013), detectou-se que, entre os Institutos com maior carência 

de docentes, estão os do Acre (40,1% de vagas ociosas) e do Amapá (35,3%). 
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Tabela 16 – Indicadores ADTI e ITCD – por Região e Ano – Estatísticas Descritivas 

Região Ano 
ADTI ITCD 

N Mediana N Mediana 

CO 2007 1 23,8 1 3,49 
CO 2008 3 16,4 2 2,90 
CO 2009 4 14,6 3 3,53 
CO 2010 5 15,2 5 3,56 
CO 2011 4 16,3 4 3,53 
N 2007 2 18,8 2 2,53 
N 2008 3 17,5 3 3,04 
N 2009 5 16,1 5 3,22 
N 2010 6 16,6 7 2,81 
N 2011 6 22,3 7 2,97 

NE 2007 10 22,0 10 3,36 
NE 2008 10 20,2 10 3,13 
NE 2009 10 18,0 10 3,15 
NE 2010 11 20,4 11 3,27 
NE 2011 10 18,1 10 3,28 
S 2007 3 14,7 3 3,11 
S 2008 3 14,2 3 3,29 
S 2009 6 17,2 4 3,47 
S 2010 6 18,4 6 3,73 
S 2011 6 17,9 6 3,58 

SE 2007 4 16,9 4 3,07 
SE 2008 5 14,3 4 3,13 
SE 2009 9 18,3 9 3,36 
SE 2010 8 16,7 8 3,55 
SE 2011 9 19,6 9 3,71 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 De forma geral, todas as regiões passaram por crescimentos e picos em ADTI, por 

causa, principalmente, da ampliação das ofertas educacionais, resultantes da Expansão. O 

equilíbrio entre novas ofertas, decorrentes da criação de novos campi, e contratação de 

docentes esbarra na capacidade do Ministério da Educação em liberar vagas e na eficácia dos 

processos seletivos, entre outras questões (TCU, 2013).  

A Tabela 17 contém os resultados para os indicadores de despesas e investimentos, 

com exceção do indicador GCA (Gastos Correntes por Aluno), que foi observado e 

dispensado da análise. Tal ação se deu pelo fato de esses dados não contribuírem com as 

interpretações neste caso, face à extensa gama de dados de natureza financeira. 
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Tabela 17 – Indicadores GP, GOC e GI – por Região e Ano – Estatísticas Descritivas 

Região Ano 
GP GOC GI 

N Mediana N Mediana N Mediana 

CO 2007 1 68,05 1 16,81 1 13,02 
CO 2008 2 64,96 2 15,75 2 16,80 
CO 2009 4 66,11 4 19,99 4 18,61 
CO 2010 5 61,32 5 9,99 5 20,20 
CO 2011 5 59,83 5 17,20 5 19,70 
N 2007 2 67,63 2 16,15 2 15,86 
N 2008 3 62,49 3 17,48 3 18,84 
N 2009 4 55,93 4 19,19 4 22,58 
N 2010 6 53,57 6 20,05 6 24,00 
N 2011 7 53,46 6 19,42 6 23,05 

NE 2007 11 72,15 10 12,02 11 8,77 
NE 2008 11 63,67 10 13,16 11 19,20 
NE 2009 10 73,38 10 11,24 10 9,87 
NE 2010 11 68,55 11 14,43 11 12,71 
NE 2011 10 62,86 10 15,44 10 12,37 
S 2007 3 72,69 3 15,78 3 11,52 
S 2008 3 60,08 3 11,44 3 19,46 
S 2009 4 67,47 4 15,02 4 13,06 
S 2010 6 56,05 6 17,20 6 19,00 
S 2011 6 61,70 6 24,35 6 24,28 

SE 2007 5 68,31 5 16,56 5 14,00 
SE 2008 5 63,43 5 16,83 5 15,27 
SE 2009 9 65,63 9 18,00 9 14,17 
SE 2010 9 64,45 9 17,00 9 18,40 
SE 2011 9 67,58 9 17,85 9 11,97 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

  Com exceção da região Sudeste, os gastos com pessoal caem em todas as regiões. Os 

gastos com outros custeios (GOC) representam uma fatia crescente dos gastos e possuem 

diferentes resultados de acordo com a região. GI, como já observado nas análises 

consolidadas, é o indicador mais sensível no período, sendo que todas as regiões passaram 

pelo menos algum pico de crescimento. Como este indicador é o que mais diretamente reflete 

os efeitos da Expansão, ele será analisado mais detidamente. As regiões Norte, Sul e Centro-

Oeste são as que possuem comportamento crescente constante, o que indica investimento 

contínuo nessas regiões. De fato, nas regiões Sul e Centro-Oeste foram observados os maiores 

crescimentos de campi (225% e 207%, respectivamente). A região Sudeste cresceu até 2010, 

mas em 2011 apresentou sua primeira queda. Tal evidência que essa região aportou menos 

investimentos ou executou os investimentos em novos campi dentro do cronograma previsto, 

não restando maiores investimentos a fazer no último exercício. Por fim, comenta-se o 
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desempenho diferenciado da região Nordeste, que obteve pico de investimentos em 2008, mas 

retornou a parâmetros pouco superiores ao ano inicial da série. O foco dos gastos do Nordeste 

está mais concentrado em GOC, que cresceu 28,4% no período analisado.  

 

Tabela 18 – Indicador PSC – por Região e Ano – Estatísticas Descritivas 

PSC 

Região Ano N Mediana Região Ano N Mediana 

CO 2007 0 - S 2007 2 2,73 
CO 2008 0 - S 2008 2 2,80 
CO 2009 1 1,44 S 2009 3 1,79 
CO 2010 4 2,04 S 2010 4 2,32 
CO 2011 4 1,13 S 2011 5 2,13 
N 2007 0 - SE 2007 1 1,02 
N 2008 0 - SE 2008 2 1,03 
N 2009 1 1,14 SE 2009 4 2,27 
N 2010 3 0,97 SE 2010 8 1,41 
N 2011 6 0,74 SE 2011 9 1,66 

NE 2007 3 1,54 - - - - 
NE 2008 6 1,51 - - - - 
NE 2009 6 1,35 - - - - 
NE 2010 7 1,48 - - - - 
NE 2011 8 0,97 - - - - 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 A análise do perfil socioeconômico da clientela (PSC) por região ficou prejudicada 

pois a série não está completa para as regiões CO e N. A tendência de queda observada no 

indicador consolidado se reflete nas regiões Sul e Nordeste, mas no Sudeste encontra-se um 

aumento em relação aos valores iniciais. A região Sul é a que possui os maiores valores de 

PSC, em contraste com o Norte, que apresenta os menores. A distribuição de PSC pelas 

regiões possui elos com a realidade da renda familiar brasileira, na qual as maiores rendas per 

capita estão no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e as menores no Nordeste e Norte (IBGE, 2010).  

 

6.2.3 ANÁLISE POR CRESCIMENTO DO NÚMERO DE CAMPI 

 

 Esta análise foi dividida em duas variáveis: os 5 maiores (5+) e os 5 menores (5-) 

crescimentos de campi. Para determinação desses crescimentos, foram comparados o número 

de campi de cada instituto entre os anos 2007 e 2011 (ou seja, antes e depois do auge da Fase 

II da expansão) e dispostos em ordem crescente. Os IF’s que corresponderam às variáveis 

foram identificados e reagrupados para composição das estatísticas descritivas. O intuito 
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desse tipo de análise é verificar possíveis diferenças de desempenho entre IF’s que tiveram 

uma expansão moderada (5 menores crescimentos) e aqueles que tiveram uma expansão 

muito grande (5 maiores). A Tabela 19 representa os IF’s selecionados e respectivos 

crescimentos. 

Tabela 19 – Institutos Federais pertencentes aos grupos 5+ e 5- 

Variável/grupo 
Instituto 

Federal 

Crescimento do 

nº de campi 

5 menores 

crescimentos (5 -) 

IFGoiano 25% 
IFPE 50% 

IFRR 50% 

IFSertão-PE 67% 

IFBA 78% 

IFMA 80% 

5 maiores 

crescimentos (5 +) 

 

 

IFPR 1300% 

IFB 800% 

IFAC 300% 

IFCE 267% 

IFC 267% 

IFMS 250% 

IFBaiano 250% 

IFRO 250% 

IFNMG 250% 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Novamente procurou-se analisar de forma agrupada os indicadores de temática 

comum. Seguem-se os resultados na tabela abaixo. 

 

Tabela 20 - Indicadores RCV e IA – por Crescimento de Campi – Estatísticas Descritivas 

Grupo Ano 
RCV IA 

N Mediana N Mediana 

5 - 2007 5 6,93 1 42,97 
2008 5 7,13 2 42,58 
2009 6 6,36 2 46,54 
2010 6 4,65 9 40,17 
2011 6 7,82 9 38,90 

5 + 2007 5 6,80 2 37,05 
2008 5 3,07 3 37,73 
2009 6 2,86 6 46,84 
2010 6 4,23 9 64,00 
2011 6 5,49 9 64,18 

Fonte: Elaboração da Autora. 
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Os indicadores RCV e IA apresentam comportamento bastante diferenciado entre os 

dois grupos. Na mediana de todo o período, o grupo 5- (6,71) obteve melhor desempenho que 

5+ (4,50). Ambos apresentam tendência de crescimento para os anos futuros da série, mas já 

tiveram, em anos anteriores, resultados completamente opostos (valores elevados de RCV 

contra os menores valores de IA). O bom desempenho de 5- para RCV não se repete em IA, 

que demonstra maiores valores para 5+, após um crescimento contínuo ocorrido entre 2008 e 

2010.   

 Os comportamentos adversativos de 5- e 5+ observados nos indicadores RCV e IA 

apontam para uma provável maior oferta de vagas do grupo 5+, com consequente menor 

oferta em 5-. Tal indicação encontra respaldo, uma vez que o número de vagas ofertadas 

resulta diretamente do número de campi (menores crescimentos na expansão representam 

menor oferta de vagas). 

 

Tabela 21 - Indicadores RCA, IEAC e RFE – por Crescimento de Campi – Estatísticas 

Descritivas 

Grupo Ano 
RCA IEAC RFE 

N Mediana N Mediana N Mediana 

5 - 2007 4 15,98 5 30,00 5 8,61 
2008 5 9,60 5 26,00 5 9,34 
2009 6 9,23 6 26,86 5 11,12 
2010 6 8,31 6 23,34 5 7,41 
2011 6 9,41 6 30,33 5 9,43 

5 + 2007 2 19,42 2 36,04 2 13,52 
2008 3 24,84 3 54,55 3 13,73 
2009 6 19,14 3 42,61 4 8,77 
2010 9 8,18 8 19,47 9 10,51 
2011 8 10,83 8 24,37 6 6,73 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Em relação aos indicadores de conclusão (Tabela 21), verificam-se algumas poucas 

diferenças entre 5- e 5+. Ao longo da série, os maiores valores de RCA são encontrados em 

5+ (mediana 17,04 contra 9,60 de 5-). Entretanto, nos últimos anos, esses valores situam-se 

abaixo da média e assemelham-se aos patamares de 5-. Sendo assim, o desempenho de 5- é 

mais estável e não pode ser considerado inferior a 5+. Em IEAC observa-se comportamento 

semelhante do ocorrido em RCA, mas com mudanças a partir de 2010, quando 5+ passa a ter 

desempenho inferior a 5-. De forma geral, não se pode afirmar que há clara diferenciação 

entre 5- e 5+ para esses indicadores, apontando que os desempenhos são semelhantes. O 
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indicador RFE demonstra tendência de queda para 5+, o que é positivo, e estabilidade para 5-. 

Considerando-se este último resultado, pode-se afirmar que 5+ tem um desempenho um 

pouco melhor (ou desejável) que 5-, pois apresenta crescimento recente em RCA e IEAC, e 

queda em RFE. 

 

Tabela 22 - Indicadores  ADTI e ITCD – por Crescimento de Campi – Estatísticas 

Descritivas 

Grupo Ano 
ADTI ITCD 

N Mediana N Mediana 

5 - 2007 5 19,82 5 3,42 
2008 5 17,28 5 3,10 
2009 6 15,65 6 2,89 
2010 6 15,63 6 3,11 
2011 6 18,06 6 3,15 

5 + 2007 1 9,10 1 2,19 
2008 2 15,38 2 2,68 
2009 6 15,15 3 3,30 
2010 9 15,21 9 3,51 
2011 9 14,80 9 3,37 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os indicadores ADTI e ITCD demonstram melhor desempenho de 5+. No primeiro, 

5+ possui os menores patamares, ficando em torno de 15 alunos/docente em tempo integral, 

abaixo da meta. Em ITCD observa-se que 5+ desenvolveu um grande crescimento no período. 

O indicador GP para 5+ demonstra que houve um pico de investimento em pessoal em 2009, 

normalizando-se logo após, ficando abaixo de 5- e também do valor consolidado. Apesar da 

queda de GP nos últimos anos, deduz-se que o orçamento voltou a equilibrar-se após a fase de 

maiores investimentos no âmbito da Expansão. De forma geral, nos três indicadores, o 

desempenho de 5- fica um pouco atrás de 5+, com menores oscilações, denotando mudanças 

mais tímidas em função da Expansão. Novamente, esse comportamento é autoexplicativo, 

uma vez que 5- representa os menores crescimentos no número de campi. 

Em relação aos indicadores de gastos, apresentados na Tabela 23, observe-se que 5+ 

naturalmente reflete maiores valores. GCA demonstra crescimento para 5- e 5+, com 

decréscimo em 2011 para 5-. O indicador que mais notadamente reflete os efeitos da 

Expansão é GI, que além de apresentar oscilações nas sequencias de 5- e 5+, demonstra 

também que ocorre inversão de comportamentos entre as duas. Ou seja, em 2007 houve alto 

investimento em 5+, e baixo em 5-; no ano seguinte, a situação se inverte, e assim 
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sucessivamente. De fato, os investimentos destinados à Expansão parecem ser distribuídos 

“em ondas”, para grupos distintos de IF’s, proporcionando um certo equilíbrio entre as 

instituições. 

 

Tabela 23 - Indicadores GCA, GP, GOC e GI – por Crescimento de Campi – Estatísticas 

Descritivas 

Grupo Ano 
GCA GP GOC GI 

N Mediana N Mediana N Mediana N Mediana 

5 - 2007 5 7.306,58 5 72,15 5 17,30 5 7,04 
2008 6 8.185,08 6 57,27 6 14,76 6 23,20 
2009 6 9.324,53 6 66,63 6 17,03 6 11,22 
2010 6 11.285,43 6 60,38 6 18,01 6 18,07 
2011 6 9.064,16 6 61,52 6 17,37 6 13,24 

5 + 2007 3 7.647,00 2 49,57 1 11,62 2 24,66 
2008 3 10.144,45 2 59,12 1 15,31 2 10,92 
2009 4 10.264,93 3 77,57 3 23,22 3 27,47 
2010 9 11.321,49 9 55,67 9 19,49 9 21,22 
2011 9 12.004,04 9 54,92 9 24,37 9 21,28 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Seguem-se os resultados para o indicador PSC na Tabela 24, concluindo a análise por 

crescimento do número de campi. 

 

Tabela 24 - Indicador PSC – por Crescimento de Campi – Estatísticas Descritivas 

Grupo 
PSC 

Ano N Mediana 

5 - 2007 1 1,54 
2008 2 1,25 
2009 4 1,09 
2010 4 1,15 
2011 5 1,01 

5 + 2007 1 1,77 
2008 2 2,17 
2009 1 2,16 
2010 4 1,76 
2011 8 1,03 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Novamente a análise do perfil socioeconômico da clientela é prejudicada pela 

quantidade de dados ausentes; assim, pouco pode se concluir sobre seu desempenho. Os 

valores de 5- e 5+ seguiram cursos diferentes ao longo da série, apenas aproximando-se em 
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2011, quando atingem os valores 1,01 (5-) contra 1,03 (5+). Os últimos dois anos, em 

particular, demonstram que os IF’s do grupo 5+ tornaram-se mais acessíveis aos públicos 

menos favorecidos, resultante da ampliação de vagas e, possivelmente, da diferenciação das 

formas de acesso (via cotas, ENEM, SISu, entre outros). 

 

6.2.4 ANÁLISE POR ORIGEM DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

 Esta análise objetiva verificar possíveis diferenças entre os Institutos Federais segundo 

sua origem (formação por integração ou por transformação). Um IF formado por integração 

originou-se, em 2008, a partir da junção de Cefets, Escolas Técnicas e/ou Agrotécnicas 

federais pré-existentes; enquanto que, um IF derivado por transformação, era originalmente 

um Cefet, cuja estrutura foi apenas “transformada” em Instituto Federal. Este desdobramento 

da análise foi motivado pelo contraste das culturas organizacionais: de um lado, a fusão de 

diferentes culturas; de outro, uma instituição transformada, valendo-se da vantagem de se 

desenvolver a partir de uma mesma cultura institucional. 

 Inicia-se a análise com os dados da Tabela 25, referentes aos indicadores de ingresso 

pelo discente. 

 

Tabela 25 - Indicadores RCV e IA – por origem – Estatísticas Descritivas 

Grupo Ano 
RCV IA 

N Mediana N Mediana 

Integração (I) 2007 10 6,13 12 34,48 
2008 12 6,20 14 36,44 
2009 17 3,33 21 42,47 
2010 20 4,05 22 50,24 
2011 21 5,27 22 50,45 

Transformação 

(T) 

2007 9 5,49 9 34,00 
2008 11 5,38 11 37,81 
2009 12 5,10 13 46,51 
2010 15 5,46 15 44,68 
2011 15 6,59 15 41,92 
Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Os indicadores de ingresso apontam para um aumento de vagas mais conservador 

entre os IF’s originados por transformação. Tal fato depreende-se da tendência de crescimento 

de RCV e queda de IA para essas instituições. Ambas tendências estabeleceram-se a partir de 

2009.  
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Tabela 26 – Indicadores RCA, IEAC e RFE – por origem – Estatísticas Descritivas 

Grupo Ano 
RCA IEAC RFE 

N Mediana N Mediana N Mediana 

Integração (I) 2007 12 18,20 8 43,95 12 10,03 
2008 14 13,17 10 41,72 14 10,25 
2009 21 13,72 17 42,37 19 12,99 
2010 22 9,91 20 28,00 22 10,85 
2011 20 10,84 19 33,10 19 7,08 

Transformação 

(T) 

2007 8 13,12 7 30,00 9 10,30 
2008 11 13,85 10 44,74 11 13,09 
2009 13 11,41 12 32,01 12 11,12 
2010 15 7,63 15 25,54 13 11,82 
2011 14 11,20 13 40,56 11 14,68 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Em relação aos indicadores de conclusão, RCA e IEAC, não há diferenças evidentes 

entre I e T, pois seus valores são semelhantes, e ambas as séries sofreram quedas ao longo do 

período, com recuperação em 2011. A diferença verifica-se em RFE, que apresenta queda 

acentuada para I nos dois últimos anos da série, e aumento recente em T. Na análise conjunta 

dos 3 indicadores, os resultados apontam para um melhor desempenho de I, que demonstra ser 

mais eficiente em relação ao fluxo escolar (recuperação da conclusão e queda de retenção).

  

Tabela 27 – Indicadores ADTI e ITCD – por origem – Estatísticas Descritivas 

Grupo Ano 
ADTI ITCD 

N Mediana N Mediana 

Integração (I) 2007 11 14,41 11 3,32 
2008 13 16,42 12 3,30 
2009 21 17,42 20 3,31 
2010 21 17,51 22 3,47 
2011 21 19,61 22 3,44 

Transformação 

(T) 

2007 9 23,16 9 3,11 
2008 11 16,35 10 2,82 
2009 13 16,83 11 3,10 
2010 15 16,00 15 3,13 
2011 14 18,62 14 3,21 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Na Tabela 27 verifica-se, para o indicador ADTI, que tanto I como T encontram-se 

abaixo da meta máxima, mas caminhando em direção a esse limite. Em contrapartida, ITCD 

demonstra ser um diferenciador entre I e T, no qual observa-se um desempenho superior de I 
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(9,6% no total do período). Em termos de investimentos em pessoal, o indicador GP aponta 

tendência de queda para ambas origens dos IF’s, mas denota mais oscilações no percentual de 

gastos com pessoal para T, demonstrando mais intensamente o padrão de liberação de vagas 

em lote. 

 

Tabela 28 – Indicadores GCA, GP, GOC e GI – por origem – Estatísticas Descritivas 

Grupo Ano 
GCA GP GOC GI 

N Mediana N Mediana N Mediana N Mediana 

Integração (I) 2007 13 7.647,00 12 67,39 11 14,02 12 15,39 
2008 16 8.383,66 14 63,55 13 15,31 14 13,96 
2009 20 8.070,56 19 64,00 19 17,76 19 15,88 
2010 21 9.014,73 22 61,12 22 18,14 22 18,32 
2011 21 9.222,22 22 61,79 21 18,69 21 18,08 

Transformação (T) 2007 10 6.596,88 10 70,48 10 16,39 10 11,55 
2008 10 7.222,18 10 58,33 10 12,98 10 22,78 
2009 12 8.646,61 12 72,19 12 12,83 12 11,27 
2010 15 9.532,16 15 56,48 15 14,80 15 18,85 
2011 15 10.156,31 15 61,10 15 17,85 15 14,35 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Na Tabela 28, os indicadores de gastos indicam diferentes comportamentos de I e T. 

GCA aponta crescimento nos dois segmentos, um pouco mais acentuado para os IF’s 

originados por transformação. Para GP verificam-se desempenhos muito semelhantes na 

análise total da série, ambos de queda; os gastos de manutenção, representados por GOC, são 

superiores para I, embora T esteja em recuperação, podendo alcançar os patamares de I. GI 

demonstra grandes oscilações para T, indicando a ocorrência de investimentos “em ondas”, de 

forma combinada com GP, configurando a alternância dos gastos em GP e GI ano após ano. 

Em movimento diferente, I apresenta crescimento de forma mais estável, sendo ligeiramente 

superior no total do período.  

 Em suma, a combinação desses comportamentos indica que T iniciou os investimentos 

relativos à Expansão antes de I, sendo o auge desses gastos nos anos 2008 (GI: 22,78) e 2009 

(GP: 72,19). Para os IF’s originados por integração, os gastos foram realizados de forma mais 

diluída durante o período, e acentuaram-se apenas em 2010 e 2011 (GI: 18,32 e 18,08, 

respectivamente). Apesar das diferenças temporais no emprego dos gastos em pessoal e 

investimentos, os percentuais são semelhantes para I e T durante o período (GI apresenta 

diferença de apenas 0,6 pontos percentuais a favor de I; a diferença de GP é 0,15 p.p. a favor 

de T). 
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Tabela 29 – Indicadores PSC – por origem – Estatísticas Descritivas 

Grupo Ano 
PSC 

N Mediana 

Integração (I) 2007 3 1,47 
2008 6 1,51 
2009 12 1,51 
2010 17 1,49 
2011 21 1,13 

Transformação 

(T) 

2007 3 3,05 
2008 4 2,00 
2009 3 2,09 
2010 9 1,81 
2011 11 1,66 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 PSC apresenta comportamento bastante diferenciado entre I e T, onde I demonstra os 

menores valores durante toda a série. As diferenças mantêm-se em todo o período, 

demonstrando que os IF’s originados por transformação possuem corpo discente com melhor 

situação financeira familiar. Isso pode explicar-se pelo fato de esses IF’s possuírem maior 

quantidade de alunos em capitais, onde estabeleceram suas sedes desde a criação dos 

primeiros Institutos em 1909, diferentemente da estrutura de I, cujos IF’s integram a maioria 

das Escolas Agrotécnicas pré-existentes, que atendem a áreas rurais, onde a renda per capita é 

63% menor do que a da zona urbana (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

 

6.3 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS (CLUSTER) 

 

 A análise de agrupamentos foi realizada para atendimento de um dos objetivos 

específicos desta pesquisa, que é identificar um ou mais grupos de excelência entre os IF’s. 

Essa técnica de análise multivariada de dados requer diversos procedimentos até o 

estabelecimento de uma solução final. A seguir é feita uma breve descrição desta etapa e dos 

agrupamentos obtidos. 

Os dados utilizados para a análise são os doze indicadores de gestão dos Institutos 

Federais. Entretanto, o aspecto temporal não é relevante, razão por que, na intenção de obter-

se o retrato mais atual possível, utilizou-se a informação mais recente dos indicadores para 

esta análise, neste caso o ano 2011.  
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Conforme observado na Tabela 1, na coluna 2011, não estão disponíveis as 

informações para todos os 38 Institutos Federais. Uma vez que a análise de agrupamentos 

requer uma matriz de dados sem valores faltantes (missing values), procedeu-se à imputação 

única de dados, para que a base de indicadores não fosse reduzida a 26 IF’s (que possuíam 

todos os valores). Os valores faltantes foram substituídos, individualmente, por uma das 

seguintes estimativas, conforme possibilidade:  

a) Média entre os valores mais próximos do indicador/IF em questão, conforme 

sugerido pelo método de substituição por um valor de tendência central (NUNES, 2007);  

b) Aplicação do crescimento observado entre 2010 e 2011 de outro indicador 

correlacionado, para um mesmo IF, de acordo com o método Hot Deck (ibidem).   

Após as imputações, ainda restaram diversos IF’s com ausência de valores do 

indicador PSC (que possui maior número de missings), cuja estimação ficou bastante 

comprometida por não enquadrar-se em nenhum dos dois métodos de estimação já 

mencionados. Para evitar estimativas mais sujeitas a erros, optou-se por excluir PSC, sendo 

formada uma base de dados com onze indicadores e 37 IF’s participantes da análise. O único 

IF a ser excluído foi o IFAL, por apresentar diversos valores faltantes e não enquadrar-se nas 

alternativas de imputação. 

 A partir da definição da base de dados, foram realizadas diversas rodadas da análise 

para identificação dos grupos de IF’s e suas características subjacentes. Segundo Johnson e 

Wichern (2007), é recomendável testar diferentes métodos de clustering e, para um método 

qualquer, testar algumas maneiras de determinar as similaridades. Se as saídas entre diversos 

métodos forem suficientemente consistentes entre si, possivelmente um agrupamento 

“natural” possa ser continuado.  Assim, foram testadas diferentes combinações dos principais 

métodos e distâncias na análise de agrupamentos do tipo hierárquica, além de rodadas com 

modelos não-hierárquicos e hierárquicos com dados padronizados. Ao todo, foram realizadas 

30 rodadas no software estatístico R, versão 2.15.2, definidas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Matriz das rodadas da análise de agrupamentos e denominações atribuídas 

Método\Distância Euclideana 
Euclideana 

Quadrada 
Manhattan Mahalanobis 

Ligação Média ou Entre Grupos C11 C21 C31 C41 

Ligação Completa ou Vizinho 

mais Distante 
C12 C22 C32, Z321 C42 

Ligação Simples ou Vizinho 

mais Próximo 
C13 C23 C33 C43 

Ward C14 C24 C34 C44 

McQuitty C15 C25 C35 C45 

Centróide C16 C26 C36 C46 

Mediana C17 C27 C37 C47 

K-Means (não hierárquico) - - - - 

Fonte: Elaboração da Autora. 
1Z32 corresponde a C32 com dados padronizados 

 

 A seleção dos resultados candidatos à análise se deu pela observação dos 

dendogramas, de cada rodada, no intuito de identificar as melhores configurações de grupos 

(mais ordenados e interpretáveis). Destes foram selecionados, inicialmente, os resultados C24, 

C32, Z32 e C44. Após análise dos referenciais metodológicos dos resultados selecionados, e 

realização de análise discriminante com o propósito de comparar suas capacidades preditivas, 

foram descartados os resultados C24 (por apresentar pior desempenho preditivo na análise 

discriminante) e C32 (porque o indicador GCA era o principal discriminador dos grupos, fato 

ocorrido pela escala diferenciada do indicador, o que evidenciou a necessidade de avaliar uma 

rodada com dados padronizados). 

 Os resultados Z32 e C44 tiveram a formação de seus grupos avaliada pela análise dos 

centroides e os desempenhos dos indicadores. Pela maior facilidade de caracterização dos 

grupos foi escolhido o resultado C44 para apresentação nesta pesquisa. O dendograma deste 

resultado é apresentado na Figura 9. 

O resultado C44 é definido pela distância Mahalanobis e método Ward de formação de 

clusters. Segundo Hair et al. (2005), no método de Ward a distância entre dois agrupamentos 

é a soma dos quadrados entre os dois agrupamentos feita sobre todas as variáveis. Em cada 

estágio do procedimento, a soma interna dos quadrados é minimizada sobre todas as partições 

que podem ser obtidas pela combinação de dois agregados do estágio anterior. A medida de 
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similaridade Mahalanobis é baseada na distância Euclideana, incorporando diretamente um 

procedimento de padronização de dados. Além disso, proporciona o ajuste das 

intercorrelações e pondera todas as variáveis igualmente para aplicação da análise. Tais 

procedimentos são particularmente úteis para esta pesquisa visto o resultado C32, cujo 

principal discriminante foi o indicador GCA, que possui escala monetária, sendo a mais 

elevada de todos os indicadores. Uma alternativa ao problema foi fornecido por Z32, mas os 

resultados não proporcionaram uma clara formação de grupos.  

 

Figura 9 – Dendograma do resultado C44 da análise de agrupamentos 

 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Para o resultado C44 foram definidos 5 grupos arranjados visualmente como as 

agregações mais interpretáveis, dentro das opções apresentadas no dendrograma da Figura 9. 

As interpretações baseiam-se na comparação dos desempenhos de cada grupo (centroides) em 

relação à média geral. Segue a caracterização dos grupos: 

 

GRUPO 1 – “GRANDES ESTRUTURAS QUE DEMANDAM MAIS INVESTIMENTOS” 

  

Os centroides, que representam a média dos Institutos Federais pertencentes ao grupo, 

estão dispostos na Tabela 30, bem como os centroides padronizados, que foram apresentados 

neste trabalho para facilitar a comparação dos desempenhos com a média geral dos 

indicadores. 
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Tabela 30 – Centroides do grupo 1, média geral e centroide padronizado 

GRUPO 1 

Indicador Centroide 
Média 

Geral 

Centroide 

Padronizado 

RCV 9,00 6,89 0,79 
IA 42,73 48,81 -1,17 

RCA 7,56 12,68 -1,39 
IEAC 24,29 38,38 -1,37 
RFE 13,02 15,85 -0,36 

ADTI 22,26 21,27 0,30 
ITCD 3,24 3,37 -0,47 
GCA 8.365,04 9.608,18 -0,92 
GP 62,72 60,83 0,46 

GOC 17,73 22,47 -0,21 
GI 17,44 18,37 -0,26 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 O grupo 1 é formado por instituições com desempenho geral inferior e tamanho 

superior à média. Os valores baixos de IA indicam que há muitos alunos nos IF’s do grupo, 

indicando serem instituições de maior porte. Tal informação é corroborada pelo número de 

servidores e alunos, acima da média geral, constantes na Tabela 31. Os indicadores de 

conclusão RCA e IEAC apresentam os menores desempenhos na comparação com a média. 

Os indicadores de pessoal docente também apontam menor desempenho para o grupo, por 

ADTI estar acima da média e ITCD abaixo. Como o valor de GP encontra-se acima da média, 

conclui-se que esse investimento não resulta em melhoria da equipe docente. Os demais 

indicadores de gastos encontram-se todos abaixo da média. 

 

Tabela 31 – Grupo 1 – Indicadores adicionais 

Indicadores 
Crescimento 

nº campi 

Nº 

servidores 
Nº alunos 

Grupo 1 131% 1.398 16.750 
Média Geral 200% 1.220 16.302 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os IF’s do grupo 1 são IFPB, IFCE, IFPE, IFSertão-PE, IFPI, IFAM, IFRO, IFRR, 

IFES, IFF, IFSP. De fato, encontram-se no grupo três dos maiores IF’s do Brasil em termos 

de número de campi, que são o IFSP (27), o IFCE (22) e o IFES (20). 
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GRUPO 2 – “EXCELÊNCIA EM GESTÃO ACADÊMICA E DE PESSOAS” 

 

Seguem-se os dados e considerações sobre o grupo 2, denominado de “Excelência em 

Gestão Acadêmica e de Pessoas”. 

 

Tabela 32 – Centroides do grupo 2, média geral e centroide padronizado 

GRUPO 2 

Indicador Centroide 
Média 

Geral 

Centroide 

Padronizado 

RCV 4,44 6,89 -0,92 
IA 50,51 48,81 0,33 

RCA 16,97 12,68 1,16 
IEAC 39,21 38,38 0,08 
RFE 11,65 15,85 -0,54 

ADTI 17,42 21,27 -1,17 
ITCD 3,74 3,37 1,34 
GCA 11.817,71 9.608,18 1,64 
GP 66,29 60,83 1,32 

GOC 18,94 22,47 -0,16 
GI 16,21 18,37 -0,61 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Este grupo apresenta ótimos resultados acadêmicos em relação à média de todos os 

grupos, por RCV estar abaixo e IA acima da média, indicando superioridade na oferta de 

vagas. Além disso, verifica-se ótimo desempenho na conclusão, por RCA e IEAC estarem 

acima e RFE abaixo da média. Também se observa a boa qualificação e distribuição do corpo 

docente, em função dos desempenhos de ADTI, ITCD e GP, todos superiores à média.  

 Entretanto, os indicadores de gastos refletem superioridade apenas em GP e GCA. 

Como este último é também composto por GP, fica evidenciado que esse é o gasto com 

melhor desempenho. Os demais (GOC e GI) encontram-se abaixo da média.  

 Dadas as características apresentadas pelo grupo, conclui-se que o mesmo é muito 

bom na área acadêmica e de pessoal, mas não investiu em outras áreas (infraestrutura e 

manutenção) em 2011. De fato, na Tabela 33 constata-se que esse grupo teve crescimento 

abaixo da média em número de campi. Entretanto, o grupo já apresentou GI superior à média 

em 2008 (17,63 contra 16,37), o que poderia explicar a queda de investimentos em 2011. Se 

tal fato continuar ocorrendo no futuro, corre-se o risco de não haver estrutura física suficiente 
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para as demandas educacionais, uma vez que o grupo apresentou evidências de superioridade 

na oferta de vagas. 

 

Tabela 33 – Grupo 2 – Indicadores adicionais 

Indicadores 
Crescimento 

nº campi 

Nº 

servidores 
Nº alunos 

Grupo 2 157% 1.093 13.811 
Média Geral 200% 1.220 16.302 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os IF’s que compõem o grupo são: IFGoiano, IFS, IFNMG, IFSUDESTEMINAS, 

IFMG, IFTM, IFRJ, IFC, IFSC e IFFarroupilha. Observa-se que 4 dos 8 institutos ficam no 

estado de Minas Gerais, e dois no estado de Santa Catarina, indicando que questões 

geográficas e culturais podem estar relacionadas ao resultado deste grupo. 

Através da análise dos valores extremos por indicador foi possível identificar quais 

resultados foram determinantes na formação deste grupo. O IFC, por exemplo, possui 

desempenho destacado nos indicadores RCA (24,12), ADTI (11,5) e GP (74,74), enquanto 

que o IFRJ destacou-se nos resultados de ADTI (12,5) e GCA (15.755,10). Esses 

desempenhos elevados foram identificados entre os cinco melhores desempenhos de todo o 

país, relativamente a cada indicador.  

 

GRUPO 3 – “CRESCIMENTO COM PRUDÊNCIA” 

 

As instituições do grupo 3, que são apenas duas (IFRS e IFMT), representam um 

grupo de crescimento moderado, mantendo bons indicadores acadêmicos, com indicativos de 

racionalização dos gastos. Na Tabela 35 encontram-se os resultados do grupo. 

Tais características são decorrentes do desempenho dos indicadores RCV e IA, que se 

encontram abaixo da média, denotando menores procura e oferta; dos indicadores de 

conclusão IEAC e RFE, que demonstram boa capacidade de conclusão dentro do prazo 

previsto; do indicador de pessoal ITCD, demonstrando boa titulação apesar do baixo 

investimento apontado por GP. Os indicadores de gastos demonstram despesas acima da 

média com GOC e GI, evidenciando a importância dos gastos com investimento e 

manutenção das instituições. O aumento dos campi no período ainda encontra-se abaixo da 

média, cenário que poderá mudar se os investimentos continuarem sendo aplicados na 

expansão das unidades de ensino. 
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Tabela 34 – Centroides do grupo 3, média geral e centroide padronizado 

GRUPO 3 

Indicador Centroide 
Média 

Geral 

Centroide 

Padronizado 

RCV 4,70 6,89 -0,82 
IA 42,08 48,81 -1,30 

RCA 10,59 12,68 -0,57 
IEAC 45,15 38,38 0,66 
RFE 12,85 15,85 -0,39 

ADTI 22,49 21,27 0,37 
ITCD 3,71 3,37 1,21 
GCA 8.688,08 9.608,18 -0,68 
GP 59,76 60,83 -0,26 

GOC 76,43 22,47 2,38 
GI 19,77 18,37 0,39 

Fonte: Elaboração da Autora. 

  

Tabela 35 – Grupo 3 – Indicadores adicionais 

Indicadores 
Crescimento 

nº campi 

Nº 

servidores 
Nº alunos 

Grupo 3 170% 1.393 16.659 
Média Geral 200% 1.220 16.302 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

  Os IF’s do grupo ainda precisam melhorar no indicador RCA, aumentando o 

percentual de concluintes, e ADTI, que está acima da média e da meta máxima. Considerando 

o cenário, parecem estar trilhando um caminho mais cauteloso mediante a Expansão e, 

possivelmente, buscando manter os bons resultados, indicativos de qualidade do grupo. 

 

GRUPO 4 – “EXCELÊNCIA EM GESTÃO ACADÊMICA E EM EXPANSÃO” 

 

A Tabela 36 apresenta os resultados para este grupo, denominado de “Excelência em 

Gestão Acadêmica e em Expansão”. Seguem-se à mesma as considerações sobre os valores 

encontrados. 
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Tabela 36 – Centroides do grupo 4, média geral e centroide padronizado 

GRUPO 4 

Indicador Centroide 
Média 

Geral 

Centroide 

Padronizado 

RCV 5,19 6,89 -0,64 
IA 52,51 48,81 0,72 

RCA 16,18 12,68 0,95 
IEAC 55,20 38,38 1,63 
RFE 15,41 15,85 -0,06 

ADTI 20,57 21,27 -0,21 
ITCD 3,02 3,37 -1,29 
GCA 8.479,12 9.608,18 -0,84 
GP 53,83 60,83 -1,68 

GOC 19,48 22,47 -0,13 
GI 24,23 18,37 1,64 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 O grupo 4 demonstra oferta superior de vagas, indicado pelo desempenho de RCV 

(inferior) e IA (superior à média). Também se observa o desempenho mais desejável em 

termos de conclusão: em relação à média, RCA está acima, IEAC é o maior de todos e RFE 

está abaixo. Os indicadores de pessoal não estão no mesmo padrão, pois, apesar de ADTI 

estar abaixo da média, o que é positivo, ITCD e GP têm o mais baixo desempenho entre os 

grupos. Esse cenário indica que houve grande contratação de docentes em passado recente, 

situação na qual tende-se a contratar pessoal menos qualificado, conforme posição de 

aprovação nos resultados dos concursos públicos. Como GP encontra-se abaixo, e dada a 

característica dos investimentos “em ondas”, há indicação que os gastos em pessoal foram 

maiores nos anos anteriores a 2011. Tal fato encontra respaldo nos anos 2007 a 2009, quando 

o indicador GP obteve valores superiores no grupo 4 (61,48, 65,75 e 62,2, respectivamente). 

No ano em questão, observam-se maiores gastos em GI, indicando maior foco na 

equipagem dos campi e nas obras de expansão, em comparação com os demais grupos. De 

fato, o grupo é o que possui maior crescimento no numero de campi do período (342%). 

 

Tabela 37 – Grupo 4 – Indicadores adicionais 

Indicadores 
Crescimento 

nº campi 

Nº 

servidores 
Nº alunos 

Grupo 4 342% 1.223 19.457 
Média Geral 200% 1.220 16.302 

Fonte: Elaboração da Autora. 
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 Os Institutos que compõem o grupo são o IFB, IFBaiano, IFRN, IFAP, IFTO, IFPA, 

IFMA, IFPR e IFSUL. A análise dos extremos por indicador revela importantes contribuições 

de algumas instituições (IFB, IFAP e IFRN, entre outras) na formação do grupo. O IFB 

apresentou resultados superiores em IA (71,35), RCA (25,51) e GI (60,54). O IFAP também 

obteve desempenho elevado em IA (82,59) e GI (44,31), demonstrando esforços na ampliação 

de sua atuação. Por fim, observa-se o desempenho superior do IFRN na conclusão de alunos, 

constatado pelos valores de RCA (27,72) e IEAC (76,56). 

 

GRUPO 5 – “GRUPO DE EXCLUSÃO” 

 

Seguem-se os dados e considerações sobre o grupo 5, denominado de “Grupo de 

Exclusão”. 

 

Tabela 38 – Centroides do grupo 5, média geral e centroide padronizado 

GRUPO 5 

Indicador Centroide 
Média 

Geral 

Centroide 

Padronizado 

RCV 11,08 6,89 1,57 
IA 54,79 48,81 1,15 

RCA 9,94 12,68 -0,75 
IEAC 34,73 38,38 -0,35 
RFE 32,46 15,85 2,13 

ADTI 27,55 21,27 1,91 
ITCD 3,43 3,37 0,20 
GCA 10.324,38 9.608,18 0,53 
GP 58,76 60,83 -0,50 

GOC 23,75 22,47 0,06 
GI 13,66 18,37 -1,32 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Este grupo apresenta desempenhos de moderados a pouco expressivos, de forma geral. 

Os indicadores de ingresso demonstram a grande procura (RCV alto) e maior oferta de vagas 

(IA alto), sugerindo que os IF’s desse grupo visam suprir uma carência de oferta de educação 

profissional, acima da média, na região onde atuam. Os indicadores de conclusão do grupo 

têm baixo desempenho (RCA e IEAC abaixo da média), mas isto se explica por dois Institutos 

terem esses indicadores zerados, pelo fato de serem novos e ainda não terem concluintes.  
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 Os indicadores de pessoal apresentam resultados pouco satisfatórios pois, apesar de 

ITCD estar acima da média, ADTI apresenta valor muito elevado no grupo (27,55) e GP 

encontra-se abaixo. Em relação aos gastos, a configuração de GCA e GOC acima da média, 

com GP e GI abaixo, denotam gastos com manutenção e benefícios superiores à média. 

Considerando que os indicadores de pessoal apresentaram resultados pouco satisfatórios, e 

que os indicadores de gastos apontam para maior gasto com benefícios de pessoal, o que 

denota um paradoxo, entende-se que a análise é inconclusiva em relação a gastos. 

 

Tabela 39 – Grupo 5 – Indicadores adicionais 

Indicadores 
Crescimento 

nº campi 

Nº 

servidores 
Nº alunos 

Grupo 5 192% 1.004 14.475 
Média Geral 200% 1.220 16.302 

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

 Os institutos deste grupo são IFMS, IFG, IFBA, IFAC, IFSULDEMINAS. 

Analisando-se individualmente os indicadores desses IF’s, observa-se que a participação do 

IFAC no grupo também representa um paradoxo, pois é o que possui a maior quantidade de 

indicadores no grupo dos 5 melhores desempenhos – cinco indicadores. Dada a sua 

excelência, seria esperada sua participação nos grupos 2 ou 4, mas sua permanência no grupo 

5 explica-se por seus indicadores de conclusão estarem zerados, em função de ainda não 

terem alunos concluintes.  

 Dadas as características adversas, entende-se que este grupo é uma formação de 

exclusão, ou seja, de institutos que possuem comportamentos diferenciados dos demais por 

características excepcionais. 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

Dada a possibilidade de elaborar diversas comparações e cruzamentos entre os 

resultados apresentados, destacam-se a seguir as principais conclusões a partir delas obtidas. 

 Na análise por ano dos indicadores verificou-se o aumento de vagas, a característica de 

alternância do desempenho dos gastos de pessoal e de investimentos, ano após ano, e a 

tendência futura de aumento dos gastos com manutenção e queda dos gastos com pessoal. 

Esses resultados estão diretamente ligados ao Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, que prevê, até o seu fim, a criação de 1.000 unidades de 
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ensino, com previsão de atendimento a 1,2 milhão de alunos. Portanto, a ampliação de vagas, 

embora não seja mensurável através desta pesquisa, é efeito esperado e desejado das 

iniciativas ligadas à Expansão. O aumento dos gastos com manutenção também é fruto dessa 

política, uma vez que os novos campi demandarão mais recursos para seu funcionamento. 

Como o Plano irá se estender até 2020, os gastos para investimentos ainda deverão aumentar 

ocasionalmente. Considerando-se os tipos de gastos aqui analisados (pessoal, investimento e 

outros custeios), que representam quase a totalidade dos gastos de qualquer Instituto Federal, 

não se verifica horizonte de ampliação dos gastos com pessoal, indicando que aumentos no 

orçamento das instituições serão prioritariamente para investimentos e manutenção. Tal 

situação, se confirmada, trará um risco operacional para as instituições, que poderão atual 

com déficit de pessoal. 

 A análise regional demonstrou haver diferenças nos desempenhos e desdobramentos 

da Expansão. Nas regiões Norte e Nordeste os fatores comuns a ambas, e mais destacados, 

foram a indicação da ocorrência de evasão, o crescimento de campi abaixo da média nacional 

e o atendimento aos alunos com menores renda per capita de todas as regiões. Assim, 

observa-se o papel importante que a educação profissional exerce nas camadas mais pobres da 

população nesses locais, embora haja problemas de fixação desses estudantes na sala de aula. 

A política de Expansão, no aspecto interiorização do ensino, contribuiu para que os Institutos 

Federais chegassem a públicos que não tinham condições de deslocamento para estudar nas 

capitais. Entretanto, a política não estabeleceu métodos de permanência dos alunos até sua 

conclusão, demonstrando uma lacuna no projeto. O TCU, em auditoria de 2012, realizada 

especificamente para a Educação Profissional, provocou a necessidade da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica estudar profundamente as causas de evasão e retenção 

na Rede Federal, no intuito de evitar que os vultosos investimentos realizados na Expansão 

sejam ineficazes na formação de profissionais. 

 As regiões Centro-Oeste e Sul possuem realidade bastante diferente da anterior. 

Notadamente, as instituições dessas regiões tiveram maior crescimento em unidades de 

ensino, os melhores potenciais de atingimento do público-alvo de estudantes e melhor 

distribuição e qualificação do corpo docente, embora o percentual de gastos em investimento 

em pessoal esteja reduzindo ano após ano. Esse fato indica eficiência nos gastos com pessoal 

ou priorização na sua aplicação para o pessoal docente. No Sul, em particular, a grande 

quantidade de alunos por servidor revela ser o caso da segunda opção. Assim, as instituições 

dessas regiões encontram-se em melhores condições para oferta educacional, com interesse de 
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qualificar o ensino a partir do investimento na docência. Entretanto, deverão verificar se os 

gastos em pessoal são adequados para manter essas características no futuro. 

 A região Sudeste também possui como aspecto relevante o bom desempenho docente 

em termos de qualificação. Entretanto, também apresentou o menor potencial de atendimento 

à população-alvo entre as regiões e índices historicamente altos de retenção, que estão 

apresentando melhora nos últimos anos. Como região mais populosa do país é desafiador 

construir uma rede de educação profissional federal que tenha a abrangência territorial e 

populacional adequada para democratizar o ensino. Entretanto, a região dispõe de instituições 

de ensino profissional em outras esferas, a exemplo do Centro Paula Souza, instituição do 

Estado de São Paulo voltada a essa oferta, com 267 unidades de ensino que atendem cerca de 

226 mil estudantes nos ensinos médio e técnico (CENTRO PAULA SOUZA, 2013). 

 Os indicadores analisados no grupo dos 5 maiores crescimentos de campi 

evidenciaram a intensificação dos gastos, em especial em pessoal e investimentos de capital. 

Além dessa constatação, que era esperada, observou-se desempenho ligeiramente melhor dos 

indicadores de conclusão e maior oferta de vagas. Os Institutos Federais que se enquadram 

neste grupo pertencem às cinco regiões brasileiras, enquanto que os Institutos do grupo dos 5 

menores crescimentos pertencem apenas às regiões Norte e Nordeste, novamente 

demonstrando diferenças regionais. 

 Os Institutos Federais originados por transformação, ou seja, que sofreram mudança 

de institucionalidade sem incorporação de unidades de ensino externas, tiveram maior 

crescimento de campi, em comparação com aqueles originados por integração. Também se 

verificou que essas instituições tiveram picos de investimento em pessoal, demonstrando seu 

foco em expandir sua atuação. Os alunos que as frequentam possuem maior renda per capita, 

mas a queda do indicador PSC demonstra o alcance recente da oferta educacional a novos 

públicos.  

 Os Institutos formados por integração de unidades de ensino, sejam Cefet’s, Escolas 

Técnicas ou Agrotécnicas Federais, apresentaram destacados desempenhos relativos ao 

fenômeno da retenção e à qualificação docente. Adicionalmente, possuem relação alunos por 

servidor abaixo da média nacional e dos IF’s de transformação.  Essas instituições estão 

voltadas para a qualidade da formação do corpo discente, por iniciativa deliberada ou, 

possivelmente, por falta de articulação interna para fomentar a Expansão mais intensamente. 

O fato de essas instituições serem constituídas a partir de diversas autarquias sugere uma 

possível fragilidade de articulação, que já possuíam índices de qualidade satisfatórios 
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anteriormente à nova institucionalidade. De qualquer maneira, essas instituições conseguiram 

preservar como sucesso bons desempenhos, em convivência com a Expansão. 

A análise de agrupamentos destacou a existência de quatro grupos definidos de 

Institutos Federais, com características distintas de desempenho. O grupo 1, denominado de 

“grandes estruturas que demandam mais investimentos”, possui, entre seus 11 membros, 8 

provenientes do Norte e Nordeste. Foram identificados alguns pontos comuns entre este grupo 

e as características observadas nessas regiões, como a grande quantidade de alunos e os 

baixos desempenhos em conclusão e pessoal docente (estes últimos particularmente no 

Norte). Outra característica comum ao grupo e às regiões mencionadas é a presença de 

Institutos no grupo dos 5 menores crescimentos de campi (3 IF’s).  

O grupo 2, que é um dos dois grupos de excelência identificados nesta pesquisa, 

recebeu o nome de “excelência em gestão acadêmica e de pessoas”, também demonstra 

interrelações com as demais aberturas ou divisões analisadas. Dos dez membros, cinco 

localizam-se na região Sudeste e oito foram originados por integração. Na interseção dessas 

aberturas, observa-se o desempenho superior de ITCD, sendo este um indicador de qualidade 

do corpo docente. A região Sudeste tem em comum com o grupo 2 os gastos em pessoal 

acima da média nacional e o bom desempenho em conclusão. Ainda, cabe lembrar a 

configuração dos IF’s originados por integração, que combinam a Expansão com resultados 

acadêmicos de qualidade. Reunidas estas observações, atinge-se a consolidação das 

características das divisões e deste grupo, assegurando maior confiabilidade do método de 

classificação da análise de agrupamentos para sua formação. 

 O menor dos grupos, chamado de “crescimento com prudência”, formado por dois 

Institutos Federais apenas (IFRS e IFMT), apresentou características desejáveis num ambiente 

de mudanças proporcionado pela Expansão. Ambos possuem índice de retenção abaixo e 

gastos em manutenção muito acima da média. Entretanto, as demais características 

observadas na análise do grupo (ITCD e GI acima da média, por exemplo) decorrem do 

desempenho do IFRS ou do IFMT, mas não ambos simultaneamente, o que evidencia que o 

grupo foi formado principalmente pelos valores diferenciados de GOC. Essa constatação não 

invalida o grupo formado, pelo contrário, pois através dele transpareceram estruturas 

interessantes como modelo para a continuidade da Expansão, sendo propício o estudo de caso 

dessas instituições como subsídio ao Plano. 

 O último grupo definido formado, denominado “excelência em gestão acadêmica e em 

expansão” é formado por 9 instituições, das quais 3 também figuram no conjunto dos 5 

maiores crescimentos de campi. Como características comuns aos dois agrupamentos, 
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observam-se a maior oferta de vagas, bons resultados em conclusão e gastos em investimentos 

acima da média. O grupo 4 possui 6 instituições situadas nas regiões Norte e Nordeste, fato 

que merece destaque, uma vez que os resultados gerais dessas regiões não foram bons. Assim, 

tal evidência aponta que esses seis IF’s possuem desempenho realmente diferenciado, 

superiores à média de suas regiões. As instituições são IFAP, IFTO, IFPA, IFBaiano, IFRN e 

IFMA. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar diferenças no desempenho dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no período 2007-2011, motivado pela rápida 

expansão das unidades de ensino e a necessidade de detectar se houve impacto na qualidade 

dos serviços prestados. Considera-se que o objetivo foi atingido, à medida que foi possível 

demonstrar as variações de desempenho ocorridas no período e associá-las aos objetivos do 

Plano de Expansão, estabelecendo, quando possível, relações de causalidade. 

Foram analisados os resultados dos 12 indicadores de Gestão estabelecidos pelo TCU, 

apresentados nos Relatórios de Gestão anuais dos Institutos Federais, para medição de seus 

desempenhos através de estatísticas descritivas. Para maior aprofundamento das análises 

foram criados subconjuntos de indicadores conforme aberturas de interesse: por região, por 

crescimento de número de campi e por origem dos Institutos Federais. Ainda, foram coletadas 

informações adicionais para contextualização de alguns resultados, tais como totais de alunos 

e servidores das instituições, número de campi, população-alvo, entre outras. 

Em atendimento ao objetivo específico desta pesquisa procedeu-se à técnica de análise 

multivariada de agrupamentos para identificar grupos de excelência dentre os Institutos 

Federais, com base nos mesmos indicadores. Para evitar restrições nos resultados pela 

ocorrência de dados faltantes, foram empregadas técnicas de imputação única de dados, 

permitindo a classificação de 37 dos 38 Institutos Federais englobados na pesquisa. 

A pesquisa contribuiu para a constatação dos investimentos realizados e consequências 

imediatas, como o aumento de campi e vagas. Também trouxe conhecimento sobre os 

resultados e evidências que permitem avaliar a qualidade das funções acadêmicas das 

instituições, a exemplo dos eventos de conclusão e evasão, cujos resultados variaram nas 

diversas aberturas analisadas. Também evidenciou o efeito da interiorização das unidades de 

ensino, que ampliou o acesso a públicos com menor renda per capita. 

Os principais resultados da pesquisa revelam que há diferenças no desenvolvimento do 

Plano de Expansão entre as regiões brasileiras, com menor crescimento de campi nas regiões 

Norte e Nordeste e maior no Centro-Oeste e Sul; que essas diferenças não se restringem à 

infraestrutura das instituições, estendendo-se aos resultados acadêmicos, como a ocorrência 

de evasão acima da média nas regiões Norte e Nordeste; que há perfis diferenciados de IF’s 

conforme sua origem, onde percebe-se maior dinamismo dos IF’s de transformação perante à 
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Expansão, e melhores indicadores de qualidade acadêmica dos de integração e; que os 

fenômenos de conclusão e retenção estão melhorando após anos de queda no desempenho. 

Esses resultados são importantes como subsídio ao Plano de Expansão, que deverá estender-

se até o ano 2020. 

A Expansão da Rede Federal é o pano de fundo no qual este trabalho se desenvolveu, 

pois é um marco na trajetória dessas instituições, que por muito tempo estiveram aquém da 

capacidade de atendimento frente o crescimento da população e, consequentemente, da 

demanda por educação profissional. É importante destacar que é fruto de uma política 

governamental estabelecida nos últimos períodos de gestão federal (a partir de 2005), ou seja, 

não se originou de um planejamento de longo prazo, levando aos então CEFET’s e Escolas 

Técnicas a executarem o projeto com celeridade e, possivelmente, sem o preparo necessário 

para definir as estratégias de atuação nas décadas futuras. Nesse contexto, a pesquisa 

evidenciou a efetividade da política na expansão da oferta e alcance a novos públicos, 

principalmente de menor renda e residentes fora dos centros urbanos, demonstrando a 

importância social dos Institutos Federais. Entretanto, também destacou as dificuldades que 

ocorreram no processo, como a evasão acentuada e carência de pessoal docente em alguns 

locais, e o risco de futura insuficiência de recursos para gastos com pessoal no futuro, que 

decorrem dos investimentos sendo realizados agora. Assim, avalia-se que os resultados 

encontrados foram positivos, mas iniciais frente ao desenvolvimento das instituições após a 

expansão. Ou seja, considerando que o Plano não prevê as estratégias para o futuro dos 

Institutos Federais, particularmente quanto à sustentabilidade financeira e a capacidade de 

conclusão dos alunos, torna-se essencial tomar os resultados aqui encontrados como 

referencial para futuras avaliações, durante o amadurecimento das novas unidades de ensino. 

Um dos pré-requisitos para a ocorrência da expansão foi a multiplicidade da oferta 

educacional. Partiu-se de um ensino eminentemente técnico e profissionalizante, para ofertas 

que vão desde cursos de Formação Inicial e Continuada (que muitas vezes não exigem 

escolarização) até cursos de pós-graduação em nível de doutorado. Os requisitos de pessoal e 

infraestrutura para esses níveis de ensino proporcionam grandes dificuldades no 

gerenciamento institucional, uma vez que conta-se com os mesmos recursos para diferentes 

necessidades. Um fato que ilustra essa situação é a contratação de docentes efetivos, dos quais 

não pode ser exigida titulação além do diploma de curso superior, conforme estabelecido na 

Lei 12.772/12, que dispõe sobre o plano de carreira docente do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. Esse mecanismo de seleção destoa das exigências para oferta de ensino superior, 

que requer titulação mínima de mestres e doutores conforme a legislação brasileira. Assim, 
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observa-se o desafio para manter os níveis de qualidade e desempenho institucional, que 

foram aqui estudados através dos indicadores de gestão apresentados pelas instituições. Nesse 

aspecto, a pesquisa contribui para o despertar no uso de indicadores, não somente como 

instrumento de prestação de contas, mas como ferramenta efetiva na mensuração do 

desempenho, promovendo ações corretivas, no intuito de profissionalizar a gestão e definir 

novos rumos de atuação, podendo até ensejar modificações legislativas para adequação dos 

dispositivos que regem a atuação dos Institutos Federais. O BSC foi retratado como 

alternativa de associação de indicadores de desempenho à áreas de desenvolvimento 

estratégico e acompanhamento dos resultados em relação os objetivos traçados. 

Outro resultado importante foi a identificação de dois grupos de Institutos Federais 

com resultados de excelência, particularmente porque um dos grupos é formado por IF’s das 

regiões Norte e Nordeste, na contramão do que foi observado nessas regiões. Assim, 

considera-se que as instituições IFB, IFBaiano, IFRN, IFAP, IFTO, IFPA, IFMA, IFPR e 

IFSUL são diferenciadas e podem servir de referência para as demais instituições daqueles 

locais.  

As instituições supracitadas destacaram-se em regiões que apresentaram resultados 

inferiores, trazendo outra contribuição relevante da pesquisa, que foi a evidência de diferenças 

regionais, esclarecendo que, apesar das especificidades e competências individuais, os 

Institutos Federais não se isolam da realidade de desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 

Espera-se que o estudo seja um ponto de partida para o entendimento das causas e possíveis 

ações para equiparação dos desempenhos entre as regiões.   

Como realização de trabalhos futuros sugere-se a continuidade da análise da evolução 

nos anos futuros, para observar os efeitos dos indicadores de conclusão, que se evidenciam 

tardiamente; aprofundar os estudos nas regiões Norte e Nordeste para detecção das causas dos 

fenômenos de evasão e menor crescimento de campi; caracterizar os Institutos Federais dos 

grupos de excelência individualmente para evidenciar suas potencialidades e explorar a 

aplicação do BSC com os indicadores analisados. 
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APÊNDICE A 

 

Listagem dos Institutos Federais de Educação e equiparados 

NOME SIGLA 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha IFFarroupilha 
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul IFRS 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina IFSC 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília IFB 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul IFMS 

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

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano IFGoiano 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás IFG 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba IFPB 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas IFAL 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano IFBaiano 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco IFPE 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano IFSertão-PE 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí IFPI 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte IFRN 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sergipe IFS 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre IFAC 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas IFAM 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá IFAP 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins IFTO 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará IFPA 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima IFRR 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo IFES 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais IFNMG 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais IFSUDESTE 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais IFMG 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro IFTM 

 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFETMG 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro IFRJ 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense IFF 

 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFETRJ 

 Colégio Pedro II  CPII 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná IFPR 

 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense IFSUL 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense IFC 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados pesquisados. 
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APÊNDICE B 

 

1) Tabela com os 12 indicadores de desempenho dos Institutos Federais – ano 2007 

Instituto Ano RCV IA RCA IEAC RFE ADTI ITCD GCA GP GOC GI PSC 

IFFarroupilha 2007 2,76 29,60 11,00  - 7,05 35,47 4,02 6.103,58 48,73 26,85 24,41   -

IFRS 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFSC 2007 4,23 55,82 15,13 27,11 13,52 10,25 3,11 9.956,44 75,53 7,60 2,28 3,68

IFB 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFMS 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFMT 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFGoiano 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFG 2007 4,67 24,87 11,87 59,35 9,04 23,84 3,49 4.829,97 68,05 16,81 13,02 - 

IFPB 2007 3,70 19,47 6,42 35,61 6,59 26,64 3,50 4.828,63 75,60 10,12 8,77 1,47

IFAL 2007  - 53,92 26,43  - 27,90 8,49 3,32 14.189,22 85,42 11,77 1,12  -

IFBA 2007 6,08 31,80  - 30,00 29,76 24,12 3,69 6.218,77 75,13 10,08 6,22  -

IFBaiano 2007 6,80 46,21 21,38 51,67 11,72 9,10 2,19 16.066,68 42,86  - 19,17  -

IFCE 2007  -  -  -  -  -  -  - 7.647,00 56,28 11,62 30,14  -

IFPE 2007 8,49 45,14 18,95 41,98 8,61 3,60 14,51 8.776,81 80,02 12,27 7,04  -

IFSertão-PE 2007 4,20 34,00 3,43 10,10 10,40 19,82 3,25 7.113,82 72,15 17,57 6,09 1,54

IFPI 2007 3,73 33,07 8,42 - 4,33 33,25 2,87 4.445,51 55,93 24,05 18,15 - 

IFRN 2007 8,80 34,74 15,00 54,90 7,14 28,60 3,40 3.934,21 66,12 16,21 11,57 3,05

IFS 2007 5,55 32,20 10,80 37,10 12,20 36,23 3,00 3.778,55 79,76 10,67 7,05 - 

IFAC 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFAM 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFAP 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFRO 2007  -  -  - 20,41  -  -  -  -  -  -  -  -

IFTO 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFPA 2007 9,10 45,11 44,22 45,91 11,45 14,41 3,01 8.102,06 66,46 14,02 16,83 - 

IFRR 2007 6,93 48,00 13,00 27,00 5,00 23,16 2,05 7.306,58 68,80 18,28 14,89 - 

IFMA 2007 16,09 42,97 22,36 62,31 1,58 8,91 3,42 14.803,31 59,36 17,30 23,21 - 

IFES 2007 5,61 36,75 19,63 58,03 18,38 16,67 2,89 6.023,91 63,81 14,63 15,64 1,02

IFNMG 2007  - 27,88 17,45  - 15,32  -  - 6.975,50  -  -  -  -

IFSUDESTEMINAS 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFMG 2007 6,64 25,24 15,68 - 4,00 14,08 3,25 9.663,04 68,31 16,56 15,13 - 

IFSULDEMINAS 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFTM 2007 4,44 26,30 11,06 - 3,50 29,00 3,72 6.504,14 69,10 17,78 11,69 - 

IFRJ 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFF 2007 6,16 44,38 23,62 49,20 29,53 17,18 2,57 3.514,74 81,10 16,56 2,34  -

IFSP 2007  -  -  -  -  -  -  - 6.974,98 68,00 15,00 14,00  -

IFPR 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFSUL 2007 5,49 21,43 13,24  10,30 14,67 2,37 10.029,93 72,69 15,78 11,52  -

IFC 2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,77

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados pesquisados. 
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2) Tabela com os 12 indicadores de desempenho dos Institutos Federais – ano 2008 

Instituto Ano RCV IA RCA IEAC RFE ADTI ITCD GCA GP GOC GI PSC 

IFFarroupilha 2008 2,62 22,77 10,54 46,32 2,72 35,92 4,04 6.973,39 47,49 21,25 31,26  -

IFRS 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFSC 2008 3,97 60,31 13,85 22,96 12,61 12,56 3,29 10.660,00 60,08 10,11 19,46 3,59

IFB 2008 2,40 63,73 34,76 54,55 13,73 16,35 2,20  -  -  -  -  -

IFMS 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFMT 2008 3,61 47,70 12,36  - 10,50 13,71  - 9.095,93  -  -  -  -

IFGoiano 2008  -  -  -  -  -  -  - 6.111,40 70,36 19,73 6,59  -

IFG 2008 6,53 24,14 12,15 64,01 12,51 23,19 3,59 5.164,94 59,55 11,77 27,00  -

IFPB 2008 4,51 25,31 6,80 41,24 9,22 23,05 3,54 6.030,49 82,48 11,57 4,17 1,53

IFAL 2008  - 43,98 10,28  - 14,22 10,41 3,45 11.360,53 84,52 12,13 1,27  -

IFBA 2008 7,21 29,43 9,60 26,00 17,41 24,23 2,80 5.982,57 54,15 11,04 31,37  -

IFBaiano 2008 3,75 37,73 24,84 65,83 14,46 14,40 3,16 22.373,83 54,56  - 2,63 2,33

IFCE 2008  -  -  -  -  -  -  - 6.519,95 63,67 15,31 19,20  -

IFPE 2008 9,86 37,37 5,98 16,00 9,34 17,28 3,75 8.281,04 80,17 14,51 5,32  -

IFSertão-PE 2008 3,27 52,15 4,90 9,33 8,97 16,23 3,10 8.814,48 57,11 15,01 24,49 1,02

IFPI 2008 3,61 23,82 4,98  - 4,27 48,24 2,84 3.716,71 53,34 23,74 21,07  -

IFRN 2008 7,09 64,81 40,88 77,00 11,43 23,64 2,92 6.888,41 83,29 14,19 2,52 2,98

IFS 2008 6,77 35,50 12,90 42,20 16,00 31,09 2,97 4.826,87 67,84 10,07 20,25 0,32

IFAC 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFAM 2008 8,84 25,06 7,62 30,40 19,59 18,32 3,04 8.583,00 62,65 17,48 18,84  

IFAP 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFRO 2008  -  -  - 34,44  -  -  -  -  -  -  -  -

IFTO 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFPA 2008 5,74 61,30 25,71 27,61 8,84 16,42 3,28 8.486,27 62,49 23,02 12,65  -

IFRR 2008 5,17 42,58 14,87 34,93 13,44 17,54 2,09 8.089,11 55,13 15,17 26,85  -

IFMA 2008 7,13 59,38 17,80 58,45 3,50 9,91 3,19 12.296,17 57,42 11,60 21,90 1,49

IFES 2008 6,86 38,85 13,72 55,58 24,27 14,32 2,93 7.428,50 63,43 13,49 15,27 1,22

IFNMG 2008  - 27,05 17,54  13,64  -  - 10.144,45  -  -  -  -

IFSUDESTEMINAS 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFMG 2008 6,66 31,00 17,51 - 10,00 10,16 3,32 9.736,00 75,19 19,32 5,49 - 

IFSULDEMINAS 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFTM 2008 3,26 32,00 13,44  - 4,72 31,90 3,77 6.765,93 56,26 16,83 22,74  -

IFRJ 2008 6,38 23,43 0,44 1,88 27,03 8,61  -  -  -  -  -  -

IFF 2008 6,85 37,81 16,01 60,62 28,74 15,73 2,25 5.762,78 80,85 17,72 2,24 0,84

IFSP 2008  -  -  -  -  -  -  - 7.555,94 52,00 11,00 35,00  -

IFPR 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFSUL 2008 5,38 22,09 14,79 58,75 13,09 14,19 2,47 11.010,36 70,97 11,44 15,37  -

IFC 2008  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2,00

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados pesquisados. 
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3) Tabela com os 12 indicadores de desempenho dos Institutos Federais – ano 2009 

Instituto Ano RCV IA RCA IEAC RFE ADTI ITCD GCA GP GOC GI PSC 

IFFarroupilha 2009 2,05 64,95 9,44 42,77 4,89 29,98 4,04 8.177,91 60,40 17,00 0,30 0,94

IFRS 2009 2,06 46,45 15,02 62,31 13,21 17,26 3,79 12.411,19 61,99 76,05 36,60 1,79

IFSC 2009 5,05 58,32 19,26 33,02 10,60 12,65 3,15 9.379,64 73,39 13,03 13,58 2,09

IFB 2009 1,78 66,56 12,92 17,72 9,21 13,46  - 21.105,17 32,53 23,22 38,07  -

IFMS 2009  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFMT 2009 3,10 38,60 8,20 61,60 2,70 15,70 3,40 9.281,79 84,51 89,18 13,08  -

IFGoiano 2009 2,88 48,97 14,91 30,45 11,12 12,33 3,70 9.900,39 61,85 16,75 19,91 1,44

IFG 2009 6,11 26,77 8,45 84,86 16,91 22,07 3,53 6.559,92 70,36 10,59 17,31  -

IFPB 2009 4,35 23,73 3,66 27,43 6,70 23,92 3,40 4.558,85 87,10 9,70 1,64 1,79

IFAL 2009  - 45,16 8,11 20,00 16,47 12,23 3,31 10.931,75 85,85 11,20 1,26  -

IFBA 2009 12,52 21,15 7,05 31,00  - 18,00 2,70 8.156,38 54,15 11,04 31,00  -

IFBaiano 2009  - 42,47 28,53  - 8,34  -  -  -  -  -  -  -

IFCE 2009  -  -  -  -  - 18,05 3,11 5.064,71 77,57 20,47 21,35  -

IFPE 2009 7,05 43,52 4,98 11,44 36,37 17,42 3,26 8.264,13 75,35 12,51 11,60 1,07

IFSertão-PE 2009 3,66 44,11 4,88 11,07 9,02 16,55 2,89 8.748,67 58,14 17,30 8,90 1,12

IFPI 2009 5,15 25,88 4,89  - 4,21 50,40 2,73 4.249,00 69,27 11,28 19,44  -

IFRN 2009 4,97 70,28 33,91 88,81 7,05 24,78 3,46 6.156,45 85,03 8,82 1,81 2,53

IFS 2009 4,48 34,20 10,20 30,00 17,60 22,95 3,19 5.858,53 62,48 9,52 3,74 1,58

IFAC 2009  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFAM 2009 7,19 33,00 13,72 13,72 29,51 18,32 3,22 3.417,83 52,25 16,38 30,46 - 

IFAP 2009  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFRO 2009  - 31,48 19,91  -  - 5,15 3,30  -  -  -  -  -

IFTO 2009 3,33 28,24 6,18 21,89 12,99 16,93 3,31 6.987,19 59,60 19,82 18,79 - 

IFPA 2009 4,33 60,19 9,13 18,69 12,67 16,12 3,19 7.576,26 51,70 21,87 26,37 1,14

IFRR 2009 6,87 49,05 11,41 23,27 11,63 14,74 2,19 10.796,29 71,43 18,55 9,99 - 

IFMA 2009 5,85 49,73 20,88 65,63 9,40 12,81 2,88 12.267,63 71,40 17,76 10,84 0,87

IFES 2009 5,60 42,72 12,44 55,65 21,28 18,69 3,25 7.428,50 64,00 16,00 17,00 0,62

IFNMG 2009 3,93 51,21 16,37 51,09 20,77 12,66 3,57 12.566,65 83,06 26,23 27,47 2,16

IFSUDESTEMINAS 2009 2,94 38,55 18,51 42,37 13,78 21,41 3,08 18.678,96 64,58 19,15 19,13  -

IFMG 2009 2,90 41,40 19,30  - 18,50 18,30 3,55 8.242,70 62,55 16,37 15,88  -

IFSULDEMINAS 2009 2,15 42,67 18,12 53,80 8,58 42,70 3,36 7.557,28 63,98 22,53 11,49 2,38

IFTM 2009 2,95 32,20 8,19 46,29 3,30 33,54 3,86 7.666,91 65,63 19,72 14,17 2,38

IFRJ 2009 3,70 64,10 6,90 10,70 25,20 16,70 3,10 9.057,42 85,06 6,46 8,49  -

IFF 2009 7,20 46,51 17,88 49,90 24,58 17,81 3,16 2.389,83 80,00 18,00 2,00  -

IFSP 2009 3,09 40,34 8,65 33,10 29,19 15,49 3,48 8.544,55 77,00 14,00 6,00  -

IFPR 2009  - 58,25 24,82 42,61 1,17 16,83 -  -  -  -  -  -

IFSUL 2009 5,16 19,76 14,96 27,29 21,54 22,83 2,88 11.841,98 72,94 12,63 12,54  -

IFC 2009  - 40,06 18,36  -  - 17,06  - 7.963,21  -  -  -  -

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados pesquisados. 
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4) Tabela com os 12 indicadores de desempenho dos Institutos Federais – ano 2010 

Instituto Ano RCV IA RCA IEAC RFE ADTI ITCD GCA GP GOC GI PSC 

IFFarroupilha 2010 2,87 76,95 6,44 31,84 11,18 18,19 3,92 11.558,71 53,08 14,90 18,24 1,06

IFRS 2010 3,24 58,49 9,67 55,43 8,60 20,54 3,87 8.655,97 55,13 70,03 27,08 2,33

IFSC 2010 4,01 31,53 21,69 37,36 11,82 12,80 3,33 10.541,30 68,83 14,37 12,39 2,77

IFB 2010 4,23 87,85 23,64 26,91 10,38 15,21 3,57 8.670,29 21,50 8,42 68,14 1,81

IFMS 2010 1,08 100,00 0,00 0,00 25,60 4,72 3,51 21.182,99 17,88 7,34 74,78 2,27

IFMT 2010 5,00 41,80 8,70 47,80 9,00 19,70 3,40 8.606,79 78,93 82,11 18,10  -

IFGoiano 2010 2,85 33,84 8,23 23,39 5,60 15,10 3,89 13.134,72 61,32 18,12 17,29 1,75

IFG 2010 8,68 26,46 5,07 66,45 16,08 22,67 3,56 6.524,64 65,38 9,99 20,20 5,96

IFPB 2010 16,87 40,95 6,28 28,56 16,41 23,30 3,51 8.891,74 60,92 11,87 14,78 1,48

IFAL 2010  - 47,63 11,02 23,00 15,70 15,40 3,27 8.453,26 77,99 33,41 22,56  -

IFBA 2010 9,44 26,23 6,44 31,00  - 16,00 2,72 7.897,27 68,58 14,43 11,00  -

IFBaiano 2010 5,92 64,00 26,52 70,40 13,28 12,09 3,51 16.926,21 55,67 31,91 12,40  -

IFCE 2010 5,83 13,81 5,33  - 10,51 20,44 3,18 8.074,79 76,35 14,38 5,46 1,49

IFPE 2010 5,31 43,08 5,48 12,71 32,34 20,41 3,44 9.014,73 68,55 12,65 9,67 1,06

IFSertão-PE 2010 2,78 37,25 8,38 22,49 9,68 15,26 2,98 10.944,94 45,38 17,90 18,85 1,24

IFPI 2010 5,77 42,64 6,80 15,94 3,69 27,38 3,00 1.558,57 54,54 6,44 14,35  -

IFRN 2010 3,62 63,84 32,23 69,88 10,62 25,19 3,50 8.286,36 69,96 22,84 7,19 2,45

IFS 2010 3,87 31,89 10,66 33,44 16,03 22,32 3,33 7.345,13 79,77 4,13 12,71 1,52

IFAC 2010 42,50 100,00 0,00 0,00 38,50 4,81 2,36 12.019,83 4,42 60,36 78,90  -

IFAM 2010 4,40 51,84 9,34 18,00 17,56 20,86 3,19 7.408,00 50,65 18,16 26,42 1,59

IFAP 2010 3,95 100,00 0,00 0,00  - 18,26 2,74 5.123,60 7,58 7,86 83,80 0,52

IFRO 2010 2,69 43,34 5,21 12,02 3,97 17,48 3,10 7.880,92 62,95 86,04 9,49  -

IFTO 2010 3,48 49,24 7,90 16,05 8,76 15,63 1,87  -  -  -  -  -

IFPA 2010  -  -  -  -  -  - 2,94  - 66,25 10,44 20,00 0,97

IFRR 2010 5,46 47,20 10,99 23,28 7,41 15,08 2,81 11.625,91 56,48 21,94 21,57  -

IFMA 2010 3,98 58,84 19,32 73,54 6,49 17,03 3,24 11.965,76 59,44 21,02 19,54 0,96

IFES 2010 5,05 28,04 11,53  - 22,13 17,51 3,50 6.765,32 66,00 62,00 15,00 0,73

IFNMG 2010 8,36 58,73 10,15 48,54 12,57 16,12 3,26 11.321,49 60,07 18,70 21,22 1,71

IFSUDESTEMINAS 2010 4,12 51,23 21,66 57,57 6,90 20,96 3,79 9.369,37 74,44 16,88 8,68 2,40

IFMG 2010 2,73 55,24 15,72 28,46 15,90 15,66 3,73 12.031,00 59,40 17,00 18,60 1,42

IFSULDEMINAS 2010  - 44,53 12,09 26,66 3,92  -  - 5.895,04 58,26 19,78 18,40 1,37

IFTM 2010 4,63 62,00 11,91 23,13 6,00 18,20 3,92 11.920,40 64,45 16,17 19,37 2,35

IFRJ 2010 7,80 74,20 5,90 8,00 22,70 14,40 3,10 10.752,37 71,98 11,90 16,12 1,10

IFF 2010 6,44 44,68 14,28 67,99 27,24 17,18 3,13 1.905,07 70,00 19,00 11,00 1,40

IFSP 2010 9,40 36,59 4,18 25,54 33,94 15,50 3,59 9.532,16 51,56 14,84 30,04  -

IFPR 2010 2,93 84,20 8,18 9,71 0,43 18,57 3,58 9.716,02 34,85 35,17 29,98  -

IFSUL 2010 3,89 28,63 7,63 33,01 23,77 18,93 3,44 15.769,06 67,19 14,80 9,31 2,30

IFC 2010 2,61 60,32 16,63 27,53 7,67 12,72 3,93 15.161,34 56,96 19,49 19,76  -

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados pesquisados. 
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5) Tabela com os 12 indicadores de desempenho dos Institutos Federais – ano 2011 

Instituto Ano RCV IA RCA IEAC RFE ADTI ITCD GCA GP GOC GI PSC 

IFFarroupilha 2011 2,70 45,20 15,09 52,19 6,41 26,47 3,93 8.361,97 44,87 23,35 27,10 1,40

IFRS 2011 3,89 51,95 11,78 57,19 15,50 20,98 3,91 9.004,11 60,10 75,36 21,46 1,61

IFSC 2011 3,53 37,04 24,05 30,53 14,60 12,95 3,44 10.877,37 71,29 15,78 10,06 5,38

IFB 2011 6,59 71,35 25,51 34,35  - 17,43 3,55 11.426,36 24,57 13,15 60,54 1,98

IFMS 2011 4,86 89,45 0,00 0,00 27,23 8,59 3,37 13.230,21 66,11 24,37 9,52 1,02

IFMT 2011 5,50 32,20 9,40 33,10 10,20 24,00 3,50 8.372,05 59,42 77,49 18,08 0,35

IFGoiano 2011 4,20 68,85 12,13 12,13 9,43 15,18 3,97 15.740,53 59,83 17,20 19,70 1,24

IFG 2011 11,68 25,82  - 59,52 46,55  -  - 11.015,65 61,10 11,34 23,40  -

IFPB 2011 12,38 31,14 4,44 25,20 6,01 20,42 3,36 9.916,46 64,89 13,17 19,37 0,97

IFAL 2011  - 43,46 9,90  -  -  -  -  -  -  -  -  -

IFBA 2011 6,55 29,11 5,39 49,00  - 23,63 3,55 7.613,73 60,34 17,54 13,98  -

IFBaiano 2011 5,49 61,00  -  -  - 12,03 3,37 16.903,85 54,92 32,83 12,25 0,92

IFCE 2011 13,71 64,18 12,57 14,38 7,08 14,80 3,18 12.004,04 59,09 16,08 21,28 0,72

IFPE 2011 11,79 34,95 6,13 17,54 29,00 18,14 3,25 6.392,63 72,75 14,79 11,71 1,01

IFSertão-PE 2011 8,16 35,23 7,00 20,09 8,00 17,98 3,02 9.234,62 62,70 20,48 12,49 3,49

IFPI 2011 6,01 41,92 4,05  -  - 26,97 3,10 1.524,20 61,36 12,83 8,85  -

IFRN 2011 5,07 59,85 27,72 76,56 14,68 29,29 3,31 6.928,39 63,02 18,35 14,35 0,53

IFS 2011 5,91 35,80 8,22 22,90 17,50 13,32 3,76 11.860,57 69,50 11,61 9,68 1,54

IFAC 2011 29,72 71,79 0,00 0,00  - 8,48 2,96 16.758,37 46,67 40,52 9,55 0,42

IFAM 2011 5,27 29,01 3,52 12,14 20,83 28,02 3,30 7.467,51 56,40 26,50 19,38 2,61

IFAP 2011 7,41 82,59 14,67 46,12 3,37 19,25 2,88 3.415,31 44,81 10,88 44,31 0,60

IFRO 2011 2,97 64,07 3,53 5,48 1,76 25,33 2,97 6.855,27 53,46 18,69 27,85 2,29

IFTO 2011 4,35 56,40 3,40 3,40 3,30 16,55 2,05 9.222,22 51,17 19,35 26,72  -

IFPA 2011  - -  -  - -  - 3,10  - 61,10  -  - 0,88

IFRR 2011 9,07 52,52 11,82 40,56 10,86 30,83 3,04 10.599,34 59,48 19,48 16,13 0,42

IFMA 2011 7,48 42,56 20,14 80,53 5,62 17,12 2,75 8.893,71 75,34 14,17 10,49 0,96

IFES 2011 10,67 36,59  - -  - 26,49 3,63 8.680,27 76,37 18,64 15,39 0,63

IFNMG 2011 6,16 56,42 9,09 38,86 6,37 15,18 3,36 10.215,29 62,48 17,73 20,61 1,03

IFSUDESTEMINAS 2011 6,19 36,63 23,57 60,28 16,70 19,61 3,66 9.927,94 77,91 15,43 6,67 1,95

IFMG 2011 2,15 48,94 16,20 49,76 10,07 20,28 3,83 11.447,00 64,60 24,40 11,00 1,13

IFSULDEMINAS 2011 2,60 57,77 37,63 65,13 2,86 74,70 3,71 3.003,95 59,58 24,98 11,87 2,09

IFTM 2011 3,98 60,90 16,28 45,48 6,70 27,20 3,97 8.090,24 67,58 16,84 15,56 2,29

IFRJ 2011 5,10 46,50 20,90 44,90 22,70 12,50 3,80 15.755,10 70,13 17,85 11,97 1,10

IFF 2011 8,67 41,13 10,57 38,95 14,94 19,29 3,06 10.156,31 71,00 20,00 9,00 3,25

IFSP 2011 10,31 39,27 6,34 27,82 26,88 16,58 3,77 9.184,84 52,43 14,37 30,34 1,66

IFPR 2011 2,01 47,45 22,19 92,36 37,98 22,14 3,41 1.507,39 46,25 25,35 27,62  -

IFSUL 2011 5,14 24,71 6,90  - 13,63 14,75 2,74 16.555,27 63,29 18,65 14,80 2,13

IFC 2011 4,50 68,86 24,12 35,03 6,01 11,50 3,71 15.901,06 74,74 29,22 29,71 4,97

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados pesquisados. 
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APÊNDICE C 

 

Quadro com as fórmulas de cálculo dos 12 indicadores de desempenho 

Tema do grupo Indicadores Fórmula de cálculo 

Ingresso do discente 

RCV 
�º	��	������çõ��

�����	���������
 

IA 

 

Conclusão do curso 

pelo discente 

RCA 

 

IEAC 

 

RFE 

 

Pessoal docente 

ADTI 

 

ITCD 
(G ∗ 1 + A ∗ 2 + E ∗ 3 + M ∗ 4 + D ∗ 5)

(G + A + E + M + D)
 

Despesas e 

investimentos 

GCA 
 

GP �
�����	��	������	���	�������

������	������
� × 100 

GOC �
�����	��	������	���	������	��������

������	������
� × 100 

GI �
�����	��	������	���	�������������

������	������
� × 100 

Inclusão Social PSC Renda familiar per capita em S.M. 

Fonte: adaptado de Acórdão 2.267/05-TCU 

 


