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Resumo 

Este artigo busca propor um modelo validado de indicadores para gestão de pessoas, com base 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnológica do Triângulo Mineiro (IFTM), por meio da contraposição de visões dos gestores 

da área alocados em Instituições Federais de Ensino (IFEs) pertencentes à Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). A investigação caracteriza-se 

como pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritivo. Para a coleta de dados, além da 

análise documental, utilizou-se o método Delphi político. Constatou-se, ao final, não só a 

adequação dos indicadores de gestão de pessoas em uso no IFTM, como, também, foi 

possível realizar, a partir da revisão da literatura, a associação deles com indicadores 

teoricamente referenciados, e apresentar como produto uma proposta de modelo validado de 

indicadores de desempenho específicos para a área de gestão de pessoas das instituições 

federais de ensino. 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Indicadores de Desempenho. Método Delphi. 

Instituições Federais de Ensino 

 

Abstract 

This paper proposes a validated model of indicators for Human Resource Management, based 

on the Institutional Development Plan (IDP) of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of the Triângulo Mineiro (IFTM), through the area allocated to Federal Education 

Institutions (IFEs) belonging to the Federal Network of Professional, Scientific and 

Technological Education (RFEPCT). The study is characterized as a qualitative exploratory-

descriptive research. For data collection, besides the documentary analysis, the political 

Delphi method was used. At the end, it was not only possible to verify the adequacy of the 

indicators of Human Resource Management in use in the IFTM, but also, it was possible to 

carry out, from the literature review, their association with theoretically referenced indicators 

and a proposal of a validated model of performance indicators specific to the area of Human 



FE10º IFBAE  

Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas  

Uberlândia/MG  

21 e 22 de maio de 2019 

2 

 

Resources Management of Federal Educational Institutions. 

Keywords: Human Resource Management, performance indicators, Delphi method, Federal 

Educational Institutions.  
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1. Introdução 

A administração pública a seu turno e segundo De Paula (2005) partilha do 

esquematismo gerencialista, que dificulta o tratamento da relação entre os aspectos técnicos e 

políticos da gestão. Por ser demasiado rígido para capacitar o Estado na expansão dos meios 

de interlocução com a sociedade e por enfatizar predominantemente a eficiência 

administrativa, esse modelo de gestão não vem se mostrando apto para lidar com a 

complexidade. 

Especificamente na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT, também nominada Rede Federal EPCT), há constantes tentativas de 

profissionalização do planejamento das ações em longo prazo. Umas dessas iniciativas é o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) instrumento obrigatório ao credenciamento e 

avaliação de instituições de ensino, instituído pelo Decreto 3.860 de 9 de julho de 2001 

(BRASIL, 2001) em decorrência da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996), conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).   

A RFEPCT criada como instrumento de política voltada para as classes menos 

favorecidas da sociedade, se configura como importante estrutura pública de acesso ao ensino 

técnico, profissional e tecnológico e por essa razão, analisar, na visão dos gestores de pessoas, 

os indicadores de desempenho presentes no PDI, além de auxiliar no processo decisório da 

gestão poderá fornecer subsídios para o aprimoramento do instrumento de avaliação a partir 

da propositura de inclusão de indicadores complementares aos existentes.  

Neste contexto, infere-se que a análise da gestão de pessoas e a aferição (o que medir) 

dos indicadores a ela referenciados no PDI se mostra fundamental à eficiência na 

administração o que requer a adoção de metodologias de planejamento e acompanhamento 

dos serviços, cumprindo a missão institucional, reduzindo custos e otimizando recursos. 

Tendo por concreto que o agir da Administração Pública decorre da ação de seus agentes, e, 

portanto são estes que de fato exercem as funções do Estado, uma proposta que vise avaliar 

indicadores de gestão de pessoas, acaba por possibilitar uma contribuição ampliada de 

avaliação em relação à eficiência nos serviços públicos, seja de maneira geral, seja em 

específicos e determinados aspectos, a partir do fato de que a base da investigação se assenta 

na atuação dos agentes públicos e da gestão de pessoas dentro do ambiente em estudo 

Com este propósito, o objetivo desta pesquisa é propor um modelo validado de 

indicadores de gestão de pessoas com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) por 
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meio da contraposição de visões dos gestores da área alocados em Instituições Federais de 

Ensino (IFEs) pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT). 

 

2. Fundamentação Teórica 

É possível perceber pelos trabalhos de administração pública e de indicadores para 

gestão de pessoas que o assunto tratado ainda possui margens de investigação. Isso porque se 

verificam na literatura pesquisas voltadas à administração em geral, sendo poucas aquelas 

dedicadas às especificidades de indicadores de gestão de pessoas voltados para a 

administração pública (Becker, Huselid & Urich, 2001; Lacombe, 2005; Piellusch & 

Taschner, 2009; Pomi, 2002; Caldeira, 2013; Miranda & Silva 2002), ausência que se acentua 

quando observada no campo da educação profissional, científica e tecnológica, espaço em que 

se inserem as instituições da RFEPCT (Oliveira, Albuquerque & Muritiba (2003); Veliq & 

Cançado, 2015). 

Segundo Lacombe (2008), estudiosos em Gestão de Pessoas ou RH apontam quatro 

tipos de abordagens teóricas comumente objeto de pesquisas conforme Quadro 1, a saber: 

estratégica, comportamental, de recursos da firma e sistêmica (Sisson& Storey, 2000; Miles & 

Snow, 1978; Schuler & Jackson, 1987; Wright & Mcmahan, 1992; Dutra, 2001; Wright, 

Dunford & Snell, 2001).  

Quadro 1 – Abordagens teóricas de gestão de pessoas 
Abordagem Descrição Autores 

Estratégica 

Envolver a visão das pessoas como recursos para 

obtenção de vantagem competitiva, planejamento, 

alinhamento interno e externo de políticas e práticas de 

emprego, pro atividade gerencial. 

Sisson & Storey (2000) 

Comportamental 

Comportamento como principal mediador entre a 

estratégia e sua efetiva implementação. Complementar a 

estratégia crê-se que diferentes estratégias demandam 

diferentes tipos de comportamentos das pessoas.  

Miles & Snow (1978) 

Schuler & Jackson (1987) 

Wright & Mcmahan (1992) 

Recursos da firma 
Recursos internos raros, insubstituíveis e dificilmente 

copiáveis. Gestão por competências. 
Dutra (2001) 

Sistêmica 
Perspectiva abrangente transcendendo a área de RH 

como comunicação, cultura, liderança. 

Wright , Dunford & Snell 

(2001) 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Lacombe (2008). 

Ressalta-se no presente trabalho uma maior ênfase na abordagem estratégica e na 

sistêmica, ainda que igualmente interesse as demais abordagens e seus reflexos tendo em vista 

que a questão pautada em indicadores de gestão de pessoas poderá usar recursos referenciados 

em qualquer uma ou em todas elas pelo fato de se inter-relacionarem e se complementarem.  
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Diante deste contexto, pode-se notar que a gestão de pessoas, observada pelo 

enfoque sistêmico, deve desenvolver e adotar como prática de gestão, o alinhamento de sua 

atuação e de construção e acompanhamento de variáveis próprias à área, com os objetivos e 

metas contemplados pelo planejamento estratégico de pessoas. 

Ao considerar o RH como parceiro estratégico no negócio da organização, Becker, 

Huselid e Ulrich (2001), o fazem sob a ótica de diferentes perspectivas, Quadro 3, em uma 

referencia à metodologia conferida pelo emprego do Balanced Scorecard (BSC). 

Quadro 2 – Perspectivas de mensuração do RH 
Perspectivas Descrição 

Pessoal 

Foco na contratação e remuneração deixando de observar aspectos relativos à 

qualidade e ao desenvolvimento de pessoas ou à contratação dos melhores 

profissionais ou de seu desenvolvimento em busca de transforma-los nos melhores. 

Remuneração 

Apesar do pagamento de incentivos ou bônus ser norteado pelo grau de desempenho 

(alto ou baixo) o que representa um progresso, o sistema ainda não permite extrair 

completamente os benefícios de RH enquanto elemento estratégico da organização. 

Alinhamento  
Instala-se a noção de ativo estratégico do capital humano ainda que sem investimento 

na reformulação geral dos recursos de RH capazes de alavancar sua atuação.  

Alto Desempenho 

Todo o corpo executivo da organização, inclusive o RH, enxergam a área como um 

sistema dentro do sistema de implementação estratégica de negócios, com interfaces 

de interações e mensurações entre si e entre o desempenho global da empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Becker, Huselid e Ulrich (2001). 

 

Dentro desse raciocínio de complementariedade e amplitude, pode-se inferir que para 

o planejamento estratégico de RH, aspectos gerais do planejamento institucional e que 

impactam na e para a gestão de pessoas a exemplo de questões políticas, ambientais, 

tecnológicas, culturais, orçamentárias, econômicas, sociais e legais entre outras, devem ser 

considerados.  

Destaca-se ainda o fundamental papel desempenhado pelas pessoas dentro das 

organizações e a necessidade de mudanças nas políticas de GP e de seu alinhamento 

estratégico na consecução de metas e decisões, bem como de valorização dos colaboradores 

enquanto condutores de melhorias quanto a efetividade e a competividade organizacional. 

Horta, Demo e Roure (2012), ao resumirem opiniões de autores como Guest (1987), Storey 

(1995) e Legge (2006), afirmam que “é possível observar que as pessoas assumiram papel 

estratégico e relevante nas organizações, que sua gestão deve ser devidamente suportada por 

teorias coesas e consistentes e, ainda, precisa estar alinhada ao planejamento e à estratégia 

organizacional” (Horta, Demo & Roure, 2012, p. 568). 

Em se tratando de setor público a gestão de pessoas tratará o ser humano nesse 

contexto, ou seja, abordará o agente público titular de um cargo ou função dentro de 

determinado órgão. Importante distinção ainda é o fato de que quem integra o órgão é o cargo 
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ou função e não o agente público que apenas o titulariza.  A pessoa humana, na condição de 

agente público, dá vida, vontade e ação ao órgão, função ou cargo público, sendo estas figuras 

criações abstratas da lei (Meirelles, 2008). 

A partir dos estudos de Bergue (2010a) é possível constatar que a avaliação de 

eficácia e eficiência prescinde da utilização dos recursos disponíveis, dos resultados 

alcançados e seu impacto na produção de bens e serviços públicos em confronto com a 

necessidade e anseio da sociedade. Conforme argumenta Coelho (2009, p. 60) “Não é 

possível imaginar que a Administração Pública seja eficiente se também não forem eficientes 

os processos por ela utilizados e os agentes que a compõem”. 

Em uma abordagem segmentada, gestão de pessoas no setor público é o “esforço 

orientado para o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações 

públicas, em conformidade com os ditames constitucionais e legais, observadas as 

necessidades e condições do ambiente em que se inserem” (Bergue, 2010b, p. 18). 

No Brasil, na perspectiva de superar o modelo burocrático, tais reformas seguiram 

muitos dos aspectos presentes no New Public Management (NPM), e assim práticas 

gerenciais da iniciativa privada foram levadas para o setor público com a finalidade de 

estabelecer um governo mais eficiente e eficaz, com foco no aumento da produtividade e na 

obtenção de resultados significativos à sociedade (Pereira, 2015; Peci, Pieranti & Rodrigues, 

2008). Segundo Pacheco (2014) encontrava-se inserida entre o rol de atividades em processo 

de modernização do Estado, a gestão de recursos humanos, que até então atendia 

simplesmente as clássicas funções de registro e controle de custos com funcionários.  

3. Metodologia 

Para auxiliar na pesquisa, a metodologia utilizada será a pesquisa descritiva pautada 

na análise e coleta de dados, pesquisa documental e aplicação de questionário direcionado a 

um público de especialistas (gestores de pessoas) selecionados por conveniência entre os 

gestores de pessoas das Instituições envolvidas, numa referência à abordagem adotada pelo 

método de especialistas, uma variante do Delphi, um sofisticado método oriundo da teoria da 

agenda. 

Originalmente usado como instrumento de previsão do futuro tecnológico o método 

foi adaptado para o uso gerencial tomando a forma do Delphi Político que a partir do ponto de 

vista e posição de diferentes pessoas e/ou localidades tenta-se chegar a um consenso 

legitimando e validando uma decisão, um entendimento ou como no presente estudo, um 
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modelo de indicadores de desempenho de gestão de pessoas para o PDI das IFEs da  

RFEPCT.  

Ancorado no referencial teórico delineou-se a trajetória para concretização da 

pesquisa de campo em diferentes passos desenvolvidos evolutiva e complementarmente a fim 

de se alcançar os objetivos propostos, conforme descrição abaixo:  

a) Passo 1: pesquisa documental com levantamento dos indicadores para gestão de pessoas 

existentes no PDI do IFTM sua análise e comparação com os indicadores encontrados na 

literatura. Estabelece-se nessa etapa o Passo 1 – Conceitual Complementar;  

b) Passo 2: nominado nesta pesquisa como Relação Conceitual se constituiu pela simples 

junção dos indicadores do PDI do IFTM (Passo 1) com os  indicadores achados na 

literatura; 

c) Passo 3: num primeiro momento e sob a perspectiva do método Delphi Político foi 

realizada a coleta de dados pela análise das respostas dos especialistas em gestão de 

pessoas da RFEPCT ao questionário aplicado na fase de pré-teste, consolidado pela 

realização da primeira rodada de avaliação dos indicadores para gestão de pessoas do PDI 

do IFTM simultaneamente à avaliação, priorização e relevância de indicadores 

encontrados na literatura; 

d) Passo 3: em continuidade aos procedimentos operacionais de  aplicação do método Delphi 

realizou-se um segundo momento  com nova coleta de dados e análise das respostas da 

segunda rodada do questionário encaminhada aos especialistas em gestão de pessoas da 

RFEPCT com vistas à aferição da aderência às respostas obtidas no primeiro momento, 

constituindo-se assim o Passo 3 – Conceitual Validado, que sintetiza a conformidade da 

avaliação dos especialistas em relação aos indicadores de desempenho para gestão de 

pessoas elaborados no Passo 2.  

Para este estudo, o método Delphi se apresenta como o instrumento de pesquisa mais 

adequado à análise de indicadores de desempenho de gestão de pessoas do PDI sob o ponto de 

vista dos gestores da área em atuação nas IFEs da RFEPCT por favorecer a obtenção de 

respostas aprofundadas sobre aspectos inerentes à gestão de pessoas. O método Delphi numa 

consulta realizada a um grupo de especialistas a respeito de eventos futuros através de um 

questionário repassado várias vezes até que ocorra a convergência de resultados e consenso 

nas respostas, propiciando entre outras coisas a previsão de tendências e a identificação das 

mais diversificadas políticas e estratégias. Para Kayo e Securato (1997, p. 54), “A maioria das 
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publicações que discute o Delphi afirma que um dos pilares de sustentação do método reside 

no fato de se utilizar “especialistas” da área a ser pesquisada”  

A obtenção dos resultados centrada no juízo de valor de especialistas, gestores de 

pessoas da RFEPCT, sobre a temática confere à pesquisa reconhecimento superior a de 

resultados obtidos individualmente ou pela visão compartilhada por pequenos grupos e assim 

a aplicação da técnica prevê várias rodadas Delphi, viabilizadas mediante envio de e-mail 

para um grupo de especialistas, todos dirigentes de pessoal nas IFEs da RFEPCT selecionados 

por conveniência para responderem questionário estruturado mediante plataforma online de 

fácil acesso e utilização.  

Os resultados preliminares da fase de pré-teste do questionário enviado a 14 gestores 

e coordenadores da RFEPCT atuantes na área de gestão de pessoas foi respondido por nove 

especialistas selecionados aleatoriamente para esta etapa resguardando, contudo, a 

representação de todas as regiões geográficas do país a fim de evitar distorções ou consensos 

regionalizados. Realizado os ajustes a partir dos resultados do pré-teste o instrumento refinado 

contem 27 questões, distribuídas em quatro seções.  

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

4.1 Perfil dos Respondentes 

A taxa de resposta na primeira rodada foi de 54,25% em relação ao universo de 94 

especialistas selecionados, contudo a representatividade institucional destas ausências 

significou 23,8%, registrando uma aderência de 32 (76,2%) das instituições da RFEPCT. Na 

segunda rodada, submetida aos 51 especialistas que participaram da rodada anterior, 

observou-se a adesão de 37 especialistas ao responderem o questionário on line, enquanto 

procedimento operacional viabilizado pelo método de pesquisa adotado, significando uma 

taxa de retorno de 72,54% que reflete uma participação de 71,87% das instituições da 

RFEPCT com gestores participantes da primeira rodada. 

Em relação à idade e com vistas a facilitar a interpretação dos dados foi estabelecido 

um conjunto de dez faixas etárias iniciadas com a primeira destinada a participante com idade 

até 19 anos e a partir desta se constituíram as faixas de cinco em cinco anos. Quanto ao tempo 

de serviço na RFEPCT houve o agrupamento em nove faixas demarcadas a cada cinco anos 

sendo a primeira fixada para o período de 0 a 4 anos, a segunda para 5 a 9 anos e assim 

sucessivamente até a última faixa destinada aqueles com mais de 40 anos de serviço. Nota-se 

que a faixa que agrega maior número de especialistas apresenta 22 respondentes com vínculo 
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nas instituições da rede pelo período de 5 a 9 anos. Na variável tempo de gestor na área de 

gestão de pessoas foi adotado o mesmo agrupamento de faixa temporal usado em relação ao 

tempo de serviço na RFEPCT. Em relação à área de conhecimento da formação, a 

administração e a gestão de pessoas apresenta sete especialistas cada, seguidos pelo direito 

com seis, gestão pública com cinco, gestão e informática com três cada uma e educação e 

economia com dois em cada.  

 

4.2 Passo 1 – Conceitual Complementar 

Inicialmente desenvolveu-se na pesquisa o que se convencionou chamar Passo 1 – 

Conceitual Complementar descrito no Quadro 1. Neste momento houve a elaboração do 

referencial de indicadores com base em indicadores de desempenho para gestão de pessoas 

encontrados na revisão teórica. No passo 2, em avanço,  encontra-se aquele que se denominou 

neste estudo de Quadro 2 – Relação Conceitual cuja origem assenta suas bases na junção do 

padrão de indicadores do PDI do IFTM com os achados literários consubstanciados no Passo 

1 – Conceitual Complementar, conforme estabelecido nesta pesquisa. O Passo 2 – Relação 

Conceitual subsidiou a elaboração do instrumento de pesquisa submetido ao grupo de 

especialistas para análise e avaliação na primeira rodada de aplicação do método Delphi, de 

acordo com o PDI do IFTM e achados teóricos. 

Quadro 1 – Passo 2 – Relação Conceitual 
PASSO 2 – RELAÇÃO CONCEITUAL 

Indicadores presentes no PDI do IFTM + Indicadores teóricos 

Indicador PDI / IFTM (questões de 01 a 17) 

01 Ampliar o número de servidores da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

02 Ampliar o número de servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação. 

03 Realizar exames periódicos com os servidores. 

04 Incentivar a adesão dos servidores para a realização de exames periódicos. 

05 Desenvolver programas de Qualidade de Vida. 

06 Promover atividades desportivas. 

07 Promover atividades culturais. 

08 Propiciar a qualificação aos servidores em curso superior. 

09 Propiciar a qualificação aos servidores em curso de pós graduação. 

10 Propiciar, anualmente, capacitação e aperfeiçoamento para servidores. 

11 Ofertar bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades. 

12 Propiciar a participação de servidores em congressos, seminários e similares. 

13 Ofertar cursos de formação continuada aos docentes. 

14 Enviar ao exterior docentes/pesquisadores. 

15 Receber do exterior docentes/pesquisadores 

16 Enviar ao exterior técnicos administrativos 

17 Receber do exterior técnicos administrativos 

Indicadores teóricos (questão 18 – alíneas A a L) 

A Plano de sucessão de lideranças (envolvendo visão sistêmica dos gestores e formação de lideranças) 

B Produtividade (envolvendo avaliação de aprendizagem e avaliação por competências) 

C Satisfação no trabalho (envolvendo política de diversidade, qualidade de vida, infraestrutura e segurança 
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no trabalho) 

D Saúde ocupacional (envolvendo CISSP, PPRA, custos de prevenção em saúde, custos de benefícios) 

E 
Absenteísmo (envolvendo todos os tipos de afastamento dos servidores, inclusive por acidente de 

trabalho) 

F Perfil da força de trabalho (envolvendo formação, idade, sexo, tempo médio de permanência no cargo) 

G 
Rotatividade (envolvendo admissão, desligamentos, movimentação interna e índice de retenção de 

talentos) 

H 
Recrutamento e seleção (envolvendo número de colaboradores – Headcount - tempo de preenchimento 

de vaga, investimento em admissão) 

I 
Folha de pagamento (traduz todas as despesas com o pagamento de colaboradores, incluindo os encargos 

legais) 

J Retorno sobre investimento em treinamento (ROI em treinamento) 

K Reclamações trabalhistas (envolvendo processos administrativos e judiciais) 

L Clima e cultura organizacional 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Primeira Rodada 

Detalha-se a seguir os resultados proporcionados pela adoção e utilização do método 

Delphi. Os gestores responderam o questionário da primeira rodada com 17 questões fechadas 

que tiveram por objetivo avaliar a escala de importância das variáveis dos indicadores de 

gestão de pessoas existentes no PDI do IFTM . 

Observam-se pelas respostas o predomínio de opinião quanto à relevância do tema de 

pesquisa tanto para a gestão de pessoas como para as instituições da RFEPCT em aspectos 

fundamentais à gestão como planejamento, acompanhamento, e aprimoramento dos serviços 

prestados pelas IFEs da RFEPCT. Entre outros aspectos levantados destacam-se a 

possibilidade de: subsidiar o planejamento inerente às ações da área de gestão de pessoas; 

diagnosticar a situação e a viabilidade de aplicação dos resultados em outras instituições da 

rede; identificar prioridades para a área além de facilitar a mensuração do desempenho e 

colaborar para a eficiência da gestão.  

 Segunda Rodada 

A aplicação do instrumento de pesquisa foi submetida a uma segunda rodada de 

avaliação pelos especialistas em consonância com o método adotado neste estudo. Nesta etapa 

o questionário disponibilizado aos 51 especialistas que participaram da primeira rodada 

registrou uma taxa de retorno de 72,54% com resposta de 37 gestores de 23 instituições da 

rede.  

A realização desta etapa além de oportunizar feedback aos participantes sobre a 

primeira rodada do instrumento de pesquisa tem por objetivo levar os especialistas à reflexão 

e análise dos resultados iniciais e a expressarem sua opinião em relação à eles.  Apresentam-

se na sequência os resultados da segunda rodada de aplicação do instrumento composto por 

três seções sendo a primeira destinada a apresentação do estudo, a segunda cuidou de 
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apresentar os resultados relativos aos 17 indicadores do PDI do IFTM se encontrando na 

terceira e última a escala de prioridade resultante da percepção dos especialistas na primeira 

rodada. 

Concluídas as duas rodadas do Delphi encerra-se esta seção com o Quadro 3 – Passo 

3 – Conceitual Validado pelo no qual se observa a conformação das avaliações dos 

especialistas e o estabelecimento de consenso nos resultados em relação aos indicadores para 

gestão de pessoas do PDI do IFTM e aos indicadores teóricos complementares, o que 

dispensa a realização de novas rodadas, encontrando-se na próxima seção o detalhamento e a 

formatação do modelo de indicadores de desempenho para gestão de pessoas validado pelos 

especialistas. 

4.4 Passo 4 – Modelo Conceitual Exploratório-Validado 

Após as rodadas Delphi observa-se na descrição do Quadro 3 a concretização da 

manifestação dos especialistas quanto aos indicadores para gestão de pessoas do PDI do 

IFTM, simultaneamente à avaliação e priorização de indicadores teóricos complementares. 

Pelo exposto, constatada a existência de adequado grau de consenso na avaliação dos 

indicadores na consecução dos dois momentos do Passo 3 da pesquisa de campo, consolida-se 

no Quadro 4 o Passo 4 – Modelo Conceitual Exploratório-Validado configurando-se este 

como o modelo validado de indicadores de desempenho para gestão de pessoas resultante da 

confrontação entre as percepções expressas pelo grupo de especialistas participante da 

pesquisa e as contribuições teóricas encontradas, contemplando o proposto no quinto objetivo 

específico deste estudo. 
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Quadro 3 – Passo 3 – Conceitual Validado 

PASSO 3 – CONCEITUAL VALIDADO 

Validação dos Indicadores presentes no PDI do IFTM + Indicadores teóricos complementares 

Avaliação dos 

especialistas (média) 

1ª rodada 

Indicador PDI / IFTM (questões de 01 a 17) 

Validação dos especialistas (frequência absoluta e relativa)  

2ª rodada 

5 4 3 2 1 

FA 

un 

FR 

% 

FA 

un 

FR 

% 

FA 

un 

FR 

% 

FA 

un 

FR 

% 

FA 

un 

FR 

% 

4,27 Ampliar o número de servidores da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 18 48,06 15 40,5 1 2,7 2 5,4 1 2,7 

4,31 Ampliar o número de servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação. 21 56,8 11 29,7 1 2,7 3 8,1 1 2,7 

4,12 Realizar exames periódicos com os servidores. 20 54,1 14 37,8 1 2,7 1 2,7 1 2,7 

4,24 Incentivar a adesão dos servidores para a realização de exames periódicos. 23 62,2 8 21,6 3 8,1 2 5,4 1 2,7 

4,57 Desenvolver programas de Qualidade de Vida. 30 81,1 5 13,5 - - 1 2,7 1 2,7 

4,10 Promover atividades desportivas. 17 45,9 13 35,1 4 10,8 2 5,4 1 2,7 

4,02 Promover atividades culturais. 17 45,9 14 37,8 4 10,8 2 5,4 - - 

4,45 Propiciar a qualificação aos servidores em curso superior. 25 67,6 9 24,3 1 2,7 1 2,7 1 2,7 

4,57 Propiciar a qualificação aos servidores em curso de pós-graduação. 28 75,7 7 18,9 - - 1 2,7 1 2,7 

4,59 Propiciar, anualmente, capacitação e aperfeiçoamento para servidores. 30 81,1 5 13,5 - - 1 2,7 1 2,7 

4,20 Ofertar bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades. 19 51,4 12 32,4 2 5,4 3 8,1 1 2,7 

4,12 Propiciar a participação de servidores em congressos, seminários e similares. 17 45,9 16 43,2 2 5,4 1 2,7 1 2,7 

4,57 Ofertar cursos de formação continuada aos docentes. 26 70,3 8 21,6 - - 2 5,4 1 2,7 

3,63 Enviar ao exterior docentes/pesquisadores. 12 32,4 16 43,2 3 8,1 5 13,5 1 2,7 

3,65 Receber do exterior docentes/pesquisadores 12 32,4 14 37,8 7 18,9 2 5,4 2 5,4 

3,41 Enviar ao exterior técnicos administrativos 14 37,8 15 40,5 2 5,4 3 8,1 3 8,1 

3,29 Receber do exterior técnicos administrativos 13 35,1 12 32,4 5 13,5 3 8,1 4 10,8 

OBSERVAÇÃO 1: Consenso em relação à adequação dos indicadores do PDI do IFTM. 

Indicadores complementares com base no referencial teórico 

Indicador sugerido pela revisão da literatura (questão 18) 

Priorização dos especialistas nas rodadas operacionalizadas pelo método Delphi 

Sim 

(frequência absoluta e 

relativa) 

Não 

(frequência absoluta e 

relativa) 

FA (un) FR (%) FA (un) FR (%) 

1º Produtividade (envolvendo avaliação de aprendizagem e avaliação por competências) 

24 64,9 13 35,1 

2º Satisfação no trabalho (envolvendo política de diversidade, qualidade de vida, infraestrutura e segurança no trabalho) 

3º Saúde ocupacional (envolvendo CISSP, PPRA, custos de prevenção em saúde, custos de benefícios) 

4º Perfil da força de trabalho (envolvendo formação, idade, sexo, tempo médio de permanência no cargo) 

5º Rotatividade (envolvendo admissão, desligamentos, movimentação interna e índice de retenção de talentos) 

6º Clima e cultura organizacional 

7º Recrutamento e seleção (envolvendo número de colaboradores – Headcount - tempo de preenchimento de vaga, investimento em admissão) 

8º Plano de sucessão de lideranças (envolvendo visão sistêmica dos gestores e formação de lideranças) 

9º Absenteísmo (envolvendo todos os tipos de afastamento dos servidores, inclusive por acidente de trabalho) 

10º Retorno sobre investimento em treinamento (ROI em treinamento) 

11º Folha de pagamento (traduz todas as despesas com o pagamento de colaboradores, incluindo os encargos legais) 

12º Reclamações trabalhistas (envolvendo processos administrativos e judiciais) 

OBSERVAÇÃO 2: Consenso em relação à escala de priorização dos indicadores teóricos de desempenho para gestão de pessoas analisados na pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 41 – Passo 4 – Modelo Conceitual Exploratório-Validado 

PASSO 4 – MODELO CONCEITUAL EXPLORATÓRIO-VALIDADO 
Indicador teórico Sugestões de fórmulas de cálculo 

Índices de admissão e desligamento de 

professores 

• (Nº de admissões de PEBTT por ano / Nº de PEBTT) * 100 

• [(Nº de admissões de PEBTT + Nº de desligamentos de 

PEBTT) / 2 / Nº de PEBTT] * 100 

• (Nº de PEBTT / Nº total de colaboradores) 

Índices de admissão e desligamento de 

técnicos administrativos em educação 

• (Nº de admissões de TAE por ano / Nº de TAE) * 100 

• [(Nº de admissões de TAE + Nº de desligamentos de TAE) / 2 

/ Nº de TAE] * 100 

• (Nº de TAE / Nº total de colaboradores) 

Saúde ocupacional (envolvendo CISSP, 

PPRA, custos de prevenção em saúde, 

custos de benefícios) – exames periódicos 

 

 

• (custo de prevenção em saúde por colaborador) / Custo per 

capita de benefícios 

• (Nº de servidores examinados / Nº de servidores convocados 

para exames) * 100 

• (Custo total de saúde no mês / Nº de servidores usuários) 

• (Nº de colaboradores beneficiados no ano / 12) 

Satisfação no trabalho (envolvendo política 

de diversidade, clima e cultura 

organizacional, qualidade de vida, 

infraestrutura e segurança no trabalho) 

• (Nº de programas de QVT desenvolvidos no ano) 

• (Nº de servidores contemplados/Nº de servidores) * 100 

• (Nº de atividades desportivas realizadas no ano) 

• (Nº de servidores participantes/Nº de servidores) * 100 

• (Nº de atividades culturais realizadas no ano) 

• (Nº de servidores participantes/Nº de servidores) * 100 

Treinamento e desenvolvimento 

 

• (Nº de servidores qualificados no ano) 

• (Nº de servidores qualificados no ano/Nº de servidores) * 100 

• (Nº de servidores qualificados no ano) 

• (Nº de servidores qualificados no ano/Nº de servidores) * 100 

• (Nº de servidores capacitados no ano/Nº de servidores) * 100 

• (Nº de horas em treinamento no ano/Nº de servidores) 

• (Nº de servidores beneficiados / Nº de servidores) * 100 

• (Custo total de bolsas de estudos, ressarcimento de 

mensalidades / Nº de servidores beneficiados) 

• (Nº de participações de servidores em congressos, seminários 

e similares/Nº de servidores) * 100 

• (Nº de docentes em formação continuada /Nº de docentes) * 

100 

• (Nº de docentes em estudo ou pesquisa no exterior /Nº de 

docentes) * 100 

• (Nº de docentes estrangeiros em estudo ou pesquisa na IFE 

/Nº de docentes) * 100 

• (Nº de técnicos em estudo ou pesquisa no exterior /Nº de 

docentes) * 100 

• (Nº de técnicos estrangeiros em estudo ou pesquisa na IFE /Nº 

de docentes) * 100 

Produtividade (envolvendo avaliação de 

aprendizagem e avaliação por 

competências) 
• (Nº de servidores avaliados por ano/Nº de servidores) * 100 

Perfil da força de trabalho (envolvendo 

formação, idade, sexo, tempo médio de 

permanência no cargo) 
• (Nº de servidores com o perfil “X”/Nº de servidores) * 100 

Rotatividade (envolvendo admissão, 

desligamentos, movimentação interna e 

índice de retenção de talentos) 

• [(Nº de admissões + Nº de desligamentos) / 2 / Nº de 

colaboradores] * 100 

Recrutamento e seleção (envolvendo 

número de colaboradores – Headcount - 

tempo de preenchimento de vaga, 

• (Nº de vagas preenchidas / Nº de vagas disponíveis) 

• (100 – [{Nº de desligamentos / Nº de vagas preenchidas) * 
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investimento em admissão) 100) 

Plano de sucessão de lideranças 

(envolvendo visão sistêmica dos gestores e 

formação de lideranças) 

• (Nº de colaboradores – Nº de colaboradores em posição de 

chefia) / Nº de colaboradores em posição de chefia 

Absenteísmo (envolvendo todos os tipos de 

afastamento dos servidores, inclusive por 

acidente de trabalho) 

• (Nº de dias não trabalhados / Nº de colaboradores * Nº de dias 

úteis) * 100 

Retorno sobre investimento em treinamento 

(ROI em treinamento) 
• (Custo total de treinamento e desenvolvimento / Nº de 

colaboradores usuários) 

Folha de pagamento (traduz todas as 

despesas com o pagamento de 

colaboradores, incluindo os encargos legais) 

• (Somatório dos salários ou da folha de pagamento / Nº de 

colaboradores) 

Reclamações trabalhistas (envolvendo 

processos administrativos e judiciais) 

• (Nº de processos judiciais em transito no ano / Nº de 

servidores) * 100 

• (Nº de processos administrativos em transito no ano / Nº de 

servidores) * 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

5. Considerações Finais 

O desenvolvimento deste estudo buscou estabelecer um paralelo entre os achados 

literários, a experiência dos especialistas respondentes e os indicadores relacionados à gestão 

de pessoas principalmente aqueles contemplados no PDI do IFTM, ainda que se tenha 

realizado, subsidiariamente, investigação junto à documentação relativa aos PDIs de IFE´s da 

RFEPCT. 

Sobre a viabilidade de alterações e adoção do Modelo proposto, apesar dos atuais 

indicadores em uso no IFTM contemplarem parcialmente o modelo, a origem deles decorre de 

diferentes demandas, razão pela qual se encontram dispersos em mais de um instrumento de 

aferição e controle de desempenho vinculado a documentos e sistemas de informações 

institucionais como o PDI, o Relatório de Gestão e o SISTEC. Essa diversidade gera, 

constantemente, retrabalho e duplicidade de informações, além de apresentarem aspectos 

negativos decorrente da aparente inconsistência observada em virtude das especificidades de 

cada instrumento que possuem abrangência, temporalidade, formatações, fórmulas e 

finalidades nem sempre coincidentes. 

Pode-se dizer que o PDI e o Relatório de Gestão ainda que decorrentes de exigência 

legal e com requisitos indispensáveis à sua consecução e cumprimento são documentos 

dotados de razoável flexibilidade em alguns aspectos, entre eles a questão de indicadores de 

desempenho para gestão de pessoas, o que confere ao presente estudo e seus resultados 

significância pela efetiva possibilidade de adoção e implementação do modelo proposto, 

tendo como ponto de partida o IFTM, instituição em que se processou a investigação.  

Diante disto, importante avaliar que o ciclo do atual PDI do IFTM (2014-2018) se 

aproxima da data de encerramento, ocasião em que se iniciam os preparativos de avaliação, 
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revisão, planejamento e elaboração do novo documento a vigorar no período de 2019 a 2023, 

o que torna o momento de finalização deste estudo propício para apresentação à administração 

dos resultados da pesquisa, bem como para encaminhamento do modelo proposto para análise 

e avaliação sob a perspectiva de adoção e implementação junto ao próximo PDI. Oportuno 

registrar a carência de estudos literários sobre a temática de indicadores para gestão de 

pessoas quando a ênfase recai no serviço público, restringindo-se sobremaneira à medida que 

se tenta direcionar a busca para referências específicas ao PDI e ao universo das IFEs, em 

especial daquelas que compõe a RFEPCT, cenário determinante para motivar expectativas de 

que este estudo possa agregar e ampliar conhecimentos na área, instigando reflexões e 

aprofundando debates em um campo ainda pouco investigado no Brasil. 

Verificou-se, pelos resultados da pesquisa a relevância dos indicadores do PDI do 

IFTM afetos à gestão de pessoas e seu potencial como ferramenta gerencial subsidiária à 

tomada de decisões e a possibilidade de utilização dos resultados como insumos para 

elaboração de políticas de pessoal e melhorias gerenciais. Estes resultados sinalizam ainda a 

viabilidade de adoção de novos indicadores de desempenho para gestão de pessoas, 

respaldados pela literatura, como forma de complementar a abrangência dos indicadores de 

pessoal em uso pelo IFTM, aprimorar o PDI e propiciar às instituições melhores condições de 

acompanhamento e gerenciamento de suas metas e objetivos estratégicos, destacando-se, do 

ponto de vista metodológico, que o Delphi possibilitou resgatar a vivência dos gestores 

dotando o produto final de legitimidade. 

A adoção de um modelo de gestão de pessoas alinhado à estratégia organizacional 

que transponha os limites das tradicionais funções departamentais da ARH se mostra coerente 

com a tendência atual além de favorável à implementação de indicadores de desempenho sob 

múltiplas perspectivas de mensuração de RH, ressaltando que a ênfase do Modelo resultante 

desta pesquisa pode ser considerado pela perspectiva de alto desempenho descrita por Becker, 

Huselid e Ulrich (2001) contemplando funções estratégicas, competitivas, subsidiárias à 

mudanças e incentivadora do envolvimento dos servidores com a instituição (Fisher, 1998).  

Sobre o Modelo proposto se verifica ainda a possibilidade de mensuração de 

aspectos relacionados a vários dos processos de gestão de pessoas descritos por Springer e 

Springer (1990), Huzek, Stefano e Grzeszczeszyn (2008), assemelhando-se aos exemplos de 

indicadores sugeridos por Assis (2012) e Pomi (2002), os quais se mostram capazes de fazer 

frente às demandas impostas por sistemas governamentais de acompanhamento, 
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monitoramento dos resultados das mensurações e do desempenho, TCU, órgãos de auditoria, 

de controle interno, externo e pela sociedade beneficiária dos serviços prestados pelas IFEs. 
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