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ObjetivosProcesso

Planejamento

Desempenho

(Recursos, Tempo e Riscos, etc.)

(Indicadores)

O que são indicadores e qual a sua importância 
no contexto atual?



Conceito

Indicador Social

No campo aplicado a políticas públicas, os 
indicadores sociais são medidas usadas 
para permitir a operacionalização de um 
conceito abstrato ou de uma demanda de 
interesse pragmático.

Os indicadores apontam, indicam, 
aproximam, traduzem em termos 
operacionais as dimensões sociais de 
interesse definidas a partir de escolhas 
teóricas ou políticas realizadas 
anteriormente.

Propriedades desejáveis dos indicadores sociais

§ Relevância para agenda política
§ Validade de representação do conceito
§ Confiabilidade da medida
§ Cobertura populacional
§ Sensibilidade às ações previstas
§ Especificidade ao programa
§ Transparência metodológica na construção
§ Comunicabilidade ao público
§ Factibilidade operacional para sua obtenção
§ Periodicidade de sua atualização
§ Desagregabilidade populacional e territorial
§ Comparabilidade da série histórica



Aplicação dos Indicadores de Gestão de Pessoas 
no Contexto Atual

Raio-X da Administração PúblicaRelatório de Governança - TCU 

Relatório de Gestão – TCU

Indicadores TCU



Relatório de Gestão do TCU



Relatório de Gestão - TCU

IN Nº 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos

administradores e responsáveis da administração pública federal

§ Conformidade Legal

§ Avaliação da Força de Trabalho

§ Previsão de Aposentadoria

§ Detalhamento da Despesa de Pessoal

§ Capacitação

§ Avaliação de Desempenho

Relatório Integrado de 
Gestão de Pessoas



Indicadores do TCU



Indicadores - TCU

Conjunto de 
Indicadores Atuais

Novo Conjunto de 
Indicadores

Revisão dos Indicadores

GT Andifes 
Indicadores



Indicadores - TCU

Indicadores-insumo ou de recursos
Estes indicadores procuram avaliar os 

investimentos realizados em determinada 
politica (recursos financeiros, de pessoal ou 

de equipamentos alocados). 

Indicadores-processo
Estes indicadores procuram avaliar a gestão 
de determinada politica (esforço operacional 

na gestão de politicas e ações). 

Indicadores-resultado
Estes indicadores procuram avaliar os 

resultados obtidos com determinada politica. 
(avaliação a eficácia do cumprimento dos 

objetivos). 

Indicadores-impacto
Estes indicadores procuram avaliar os 

impactos de determinada politica, dentro e 
fora das universidades.

Classificação do 
Indicadores



Indicadores - TCU

Conjunto de 
Indicadores Atuais

Relação aluno-professor Relação aluno-
funcionário

Índice de Qualificação do 
Corpo Docente

Número de funcionários 
equivalentes / número de 
professores equivalentes



Indicadores - TCU

Relação aluno-professor 
Magistério Superior 

Relação aluno-professor 
EBTT 

Relação aluno-professor

Indicador 
Atual

Revisão 
Inicial



Indicadores - TCU

Relação aluno-técnicoRelação aluno-
funcionário

Indicador 
Atual

Revisão 
Inicial



Indicadores - TCU

Removido
Número de funcionários 

equivalentes / número de 
professores equivalentes

Indicador 
Atual

Revisão 
Inicial



Indicadores - TCU

Índice de Qualificação do 
Corpo Docente

Indicador 
Atual

Revisão 
Inicial

Índice de Qualificação do 
Corpo Docente 

Magistério Superior 

Índice de Qualificação do 
Corpo Docente EBTT 

Índice de Qualificação do 
Corpo Técnico 



Indicadores - TCU

Índice de reposição de 
vagas docentes 

Proposta Inicial de 
Novos Indicadores

Tempo de reposição de 
vagas docentes 

Tempo de reposição de 
vagas de técnico-

administrativo 

Índice de reposição de 
vagas de técnico-

administrativo 

Índice de Capacitação 
alinhada às 

competências do Corpo 
Docente 

Índice de Capacitação 
alinhada às 

competências do Corpo 
Técnico 



Indicadores - TCU

Gestão da Força de Trabalho

Macro processos 
Comuns de Gestão 

de Pessoas
(a ser construído)

Qualidade de Vida e Promoção a 
Saúde e Segurança do Trabalho

Concessão e Controle dos Direitos 
e Vantagens

Desenvolvimento de Pessoas



Macroprocesso de Gestão 
de Pessoas

Indicador de 
Recursos

Indicador de 
Processos

Indicador de 
Resultado

Indicador de 
Impacto

Concessão e Controle dos 
Direitos e Vantagens

Gestão da Força de 
Trabalho

• Relação aluno-
professor (MS e 
EBTT)

• Relação aluno-
técnico

• Índice de reposição 
de vagas de 
(Docente e TAE)

• Tempo de 
reposição de vagas 
(Docente e TAE)

Desenvolvimento de 
Pessoas

• Índice de 
Capacitação 
alinhada às 
competências  
(Docente e TAE)

• Índice de 
Qualificação do 
Corpo Docente 
(MS e EBTT)

• Índice de 
Qualificação do 
Corpo Técnico

Qualidade de Vida e 
Promoção a Saúde e 
Segurança do Trabalho



Avaliação de Governança - TCU



Ciclo de Avaliação 2021

2132.A alta administração estabeleceu modelo de
gestão de pessoas
d) há objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas

e) os objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas

são divulgados



Ciclo de Avaliação 2021

2152. A liderança monitora o desempenho da gestão de
pessoas
a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão de

pessoas estão definidas
b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto

ao alcance das metas estabelecidas
c) os indicadores de desempenho da gestão de pessoas estão

implantados (há coleta e análise dos dados necessários à
medição de desempenho)

d) relatórios de medição de desempenho da gestão de pessoas
estão disponíveis à liderança



Ciclo de Avaliação 2021
4111. Definiram-se objetivos, indicadores e metas de 
desempenho para cada função (subsistema) de gestão 
de pessoas
a) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função 

(subsistema) de recrutamento e seleção são definidos
b) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função 

(subsistema) de capacitação são definidos
c) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função 

(subsistema) de gestão de desempenho são definidos
d) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função 

(subsistema) de gestão de benefícios são definidos
e) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função 

(subsistema) de gestão da qualidade de vida e promoção da 
saúde são definidos



Raio-X da Administração Pública
(https://raiox.economia.gov.br/?=)



Objetivo

Uma ferramenta gerencial, em desenvolvimento pela Secretaria

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do

Ministério da Economia, que tem o objetivo de fomentar o

acompanhamento da gestão pública, do seu aprimoramento

por meio do uso de dados e informações, além de impulsionar o

fortalecimento dos Sistemas Estruturadores do Governo Federal.



Indicadores

Distribuição de NE, DAS, FCPE e Outros

Por Ocupação

Ocupação por Sexo

Ocupação dos Cargos de Direção por Sexo

Distribuição por Órgão

Servidores Cedidos

Estagiários

Força de trabalho por sexo

Força de trabalho por faixa etária

Força de trabalho por nível de escolaridade do cargo

Força de trabalho por nível de escolaridade do servidor

Composição da Força

de Trabalho

Cargos e Funções



Algumas Reflexões

● Qual o grau de maturidade da área de Gestão de Pessoas
em planejamento?

● Os indicadores de Gestão de Pessoas estão consolidados
nas Instituições?

● Possuímos indicadores comuns padronizados e com
acompanhamento sistematizado?

● Utilizamos bases de dados confiáveis e unificadas para
mensuração dos resultados?

● Divulgamos adequadamente os resultados dos nossos
indicadores para a comunidade universitária e para a
sociedade?



Obrigado.


