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RESUMO
As Instituições de Ensino Superior Privadas (IES) em sua grande maioria não
possuem modelo de avaliação de Ativos Intangíveis, impossibilitando a valorização
dos seus docentes com base nos seus resultados e acabam por remunerá-los
somente pela titulação. Este trabalho de pesquisa analisa indicadores para mensurar
o Capital Intelectual Docente numa Instituição de Ensino Superior - IES Privada,
visando à avaliação e ao reconhecimento por meritocracia; identifica indicadores
para mensuração dos Ativos Intangíveis que possam ser aplicados na IES
pesquisada; apresenta a estratégia da diretoria da IES na aplicação do Programa de
Reconhecimento do Mérito Docente (PRMD) e os resultados da implementação e da
percepção dos docentes da IES com relação aos critérios propostos no PRMD; e
identifica possíveis melhorias no PRMD, com base nos resultados da pesquisa. Este
estudo foi realizado em uma IES Privada com o uso de três métodos de pesquisa:
qualitativo, na realização da entrevista com a Alta Direção (Apêndice A); quantitativo,
na aplicação de questionário para os professores (Apêndice B); e documental, na
análise do edital do PRMD (Anexo A). Na realização do primeiro objetivo específico,
pode-se observar que o mercado possui diversos modelos de agrupamento e
mensuração dos Ativos Intangíveis, porém os que podem ser destacados são os
modelos apresentados por Terra (2000), Peroba (2013), Jordão, Casas Novas,
Souza & Neves (2013) e Feitosa (2015). Esses modelos possuem grande
possibilidade de serem aplicados na IES pesquisada. Por meio do segundo objetivo,
pode-se observar que os principais motivos da Alta Direção da IES foram promover
melhorias do corpo docente por meio da avaliação por meritocracia e alinhar as
práticas docentes ao projeto institucional. O terceiro objetivo constatou que quase a
metade dos docentes concorda parcialmente ou totalmente com o PRMD. Em
contrapartida, um percentual bem menor discorda parcialmente ou totalmente do
PRMD. Com um percentual considerável estão os docentes que ficaram em dúvida
em relação ao PRMD. O quarto e último objetivo apontou, por parte dos docentes,
algumas áreas/procedimentos que precisam ser melhorados, tais como: amplitude
do PRMD, comunicação interna, critério de pontuação e mensuração do programa,
uso do currículo lattes para extrair as atividades acadêmicas dos docentes, mudança
das políticas internas, melhoria dos sistemas de informações e melhor valorização
dos colaboradores. Conclui-se que o objetivo geral foi respondido, identificando que
o uso correto das estratégias e dos indicadores adequados para o gerenciamento
dos Ativos Intangíveis agrega valor para os docentes e para a instituição.
Palavras-chave: Ativos Intangíveis, Capital Intelectual, Gestão do Conhecimento,
Instituição de Ensino Superior Privado, Inteligência Competitiva, Meritocracia.

ABSTRACT
Private Higher Education Institutions (HEI) in Brazil, in their vast majority, do not have
a model for assessing intangible assets, which makes it impossible for them to
evaluate their faculty members based on results, and thereby professors end up
being paid only according to their titles. The present research: analyzes indicators for
measuring Faculty Intellectual Capital in Private Higher Education Institutions which
aim at producing assessments and recognition based on merit; identifies indicators
for measuring intangible assets that can be applied in the HEI under scrutiny;
presents the strategy of the HEI's board for implementing the Faculty Merit
Recognition Program (FMRP) and the results of this implementation and of the
perception of the HEI's faculty members as regards the criteria proposed in the
FMRP; and identifies possible improvements to the FMRP, in agreement with the
results of the research. This study was conducted at a Private HEI by means of three
research methods: a qualitative one, based on interviews with the board of directors
(Appendix A); a quantitative one, based on questionnaires given to faculty members
(Appendix B); and documental, based on the analysis of the FMRP's guidebook
(Annex A). In carrying out the first specific objective, it was observed that the market
has several models for grouping and measuring intangible assets; however, the ones
that could be highlighted in the research were those proposed by Terra (2000),
Peroba (2013), Jordão, Casas Novas, Souza & Neves (2013), and Feitosa (2015).
These models have a high probability of being applied at the HEI studied. In
achieving the second objective, it was possible to observe that the HEI's board's
main motives were to foster improvement of faculty through an assessment of merit
and to tune faculty practices to the institutional project. In pursuing the third objective,
it was noted that almost half of the faculty members are in partial or total agreement
with the FMRP. On the other hand, a considerably smaller percentage of faculty
disagree partially or totally with the FMRP. A significant percentage remained
uncertain in relation to it. Finally, the conclusion of the fourth objective indicated that
some areas/procedures need improvement on the faculty's part, such as: breadth of
the FMRP, internal communication, program's grading and measurement criterion,
use of the lattes curriculum for extracting faculty's academic activities, alteration of
internal policies, improvement of information systems, and stronger recognition of
collaborators. The general objective has been deemed fulfilled, given that correct
usage of strategies and adequate indicators for managing intangible assets creates
value for the faculty and the institution.
Key-words: Intangible Assets, Intellectual Capital, Knowledge Management, Private
Higher Education Institution, Competitive Intelligence, Meritocracy.
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1 INTRODUÇÃO
As grandes transformações econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, que
aconteceram a partir da década de 1960, foram produzindo mudanças substanciais
na estrutura e nos valores das sociedades (Stewart, 1998). Afirma Toffler (1980)
que, nesse processo evolutivo, a sociedade tem passado por mudanças
paradigmáticas: da Sociedade Agrícola para a Sociedade Industrial, evoluindo para
Sociedade da Informação e do Conhecimento, a qual está baseada em valores
intangíveis podendo trazer retorno econômico às Organizações.
Com a existência e o surgimento de novas tecnologias e serviços, as empresas
necessitam adequar-se a uma nova realidade. Assim sendo, o conhecimento se
torna um recurso econômico muito mais essencial do que a matéria-prima. As
pessoas têm importância nas organizações, por isso são vistas não somente como
despesas, mas sim como ativos da empresa, devido ao fato de elas produzirem todo
o Capital Intelectual que proporciona um diferencial competitivo para as
organizações (Bassan & Hauschildt, 2005).
Os Ativos Intangíveis podem criar valores adicionais para a organização. Esse ponto
de vista é embasado no potencial único de cada individuo contribuir para a empresa.
Esse tipo de recurso é de difícil absorção por parte dos concorrentes, podendo,
então, ampliar receitas e capacidade inovadora (Pereira, Mafra Pereira, Vasconcelos
& Tavares Ferreira, 2015).
O Capital Intelectual (CI) é, portanto, destacado por Pereira et al. (p. 279, 2015)
como sendo “a criação de novos conhecimentos pela empresa que passam pela
conversão de conhecimentos tácitos (experiências pessoais, know how, motivações,
insights e visões de mundo) em conhecimentos explícitos (manuais, fórmulas,
procedimentos), passíveis de serem reutilizados pela organização de forma
estratégica”.
De acordo com Edvinsson e Malone (1998), o Capital Intelectual é imprescindível
para mensuração do desempenho corporativo, expondo o valor real e restaurando o
senso de justiça e igualdade de direitos que devem prevalecer na economia.
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Os

Ativos

Intangíveis,

apesar

de

desempenharem

papel

importante

no

desenvolvimento e na valorização da maioria das organizações, normalmente não
são evidenciados devido à dificuldade de sua mensuração (Beuren & Igarashi,
2002).
Diante do exposto, observa-se que as avaliações dos Ativos Intangíveis são
importantes para o desenvolvimento e a valorização equitativa das organizações e
de seus colaboradores, impulsionando-os na busca da excelência e agregação de
valor no mercado.
1.1 Contextualização do Tema, do Problema e dos Objetivos
Como a grande maioria das IES Privadas não possui ferramentas para avaliações
de Ativos Intangíveis, torna-se difícil mensurar o Capital Intelectual Docente. Muitas
delas se pautam pelo mesmo padrão de remuneração já existente, usando como
base, apenas, a titulação do docente. De acordo com o Sindicato dos Professores
de Minas Gerais (SINPRO/MG), a hora-aula dos docentes é determinada pelo título
de especialista, mestre ou doutor que ocupam respectivamente o cargo de professor
auxiliar, professor assistente ou professor adjunto, sendo que em algumas IES há o
cargo de professor titular (SINPRO, 2015).
A finalidade desta pesquisa é identificar outros mecanismos que possam ser
aplicados nas IES Privadas e que permitam ir além da valorização pela meritocracia
já aplicada atualmente. Havendo esse reconhecimento, os docentes serão
remunerados e bonificados não somente por sua titulação, mas também por sua
produtividade.
Para Omar (2014), a meritocracia é a realização entre a importância da subjetividade
que a instituição instala e a importância dos objetivos e estratégias do país, da
instituição, dos professores e alunos. “Esta é a única forma legítima para evitar a
desigualdade e é o que permite ao CNBA contornar parcialmente o contexto
educacional e sustentar uma tradição diante de uma sociedade que ainda o segue,
distinguindo-o como um agente do ensino médio” (Omar, 2014, p. 108).
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Com base no contexto acima, à questão desta pesquisa é: Como Mensurar o Capital
Intelectual Docente numa Instituição de Ensino Superior _ IES Privada, visando
avaliação por meritocracia?
Para obter o resultado que se espera da pesquisa, foram desenvolvidos os
seguintes objetivos.
Objetivo Geral:
 Analisar indicadores para mensurar o Capital Intelectual Docente numa
Instituição de Ensino Superior _ IES Privada, visando à avaliação e ao
reconhecimento por meritocracia.
Objetivos Específicos:
 Identificar indicadores para mensuração dos Ativos Intangíveis que possam
ser aplicados na IES Privada pesquisada;
 Analisar a estratégia da diretoria da IES na aplicação do Programa de
Reconhecimento por Meritocracia (PRMD) e os resultados da implementação;
 Analisar a percepção dos docentes da IES com relação aos critérios
propostos no PRMD;
 Identificar possíveis melhorias no PRMD, com base nos resultados da
pesquisa.
1.1.1 Programa de Reconhecimento do Mérito Docente _ PRMD da IES
Pesquisada
Com o objetivo de reconhecer o mérito docente, a IES propôs em 2015 o Programa
de Reconhecimento do Mérito Docente (PRMD ), política que estabelece normas e
critérios para o reconhecimento do papel do professor, por meio da meritocracia,
considerada fundamental na construção de uma experiência universitária visando
um alto nível de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos. Essa política é
apresentada na íntegra no Apêndice A.
Para o reconhecimento do mérito docente, foram estabelecidas normas e critérios,
com diferentes dimensões:
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I. Dimensão Pedagógica – Visa reconhecer os méritos docentes relacionados à
promoção efetiva da aprendizagem de seus alunos, valorizando-se as práticas
pedagógicas adotadas pelo docente, a capacidade de usar a avaliação como
instrumento de aprendizagem e o domínio e produção técnica, científica e cultural;
II. Dimensão Envolvimento – Serão reconhecidos os esforços e a dedicação do
docente no suporte às estratégias acadêmicas de sua Instituição e apoio à
coordenação e direção;
III. Dimensão Mentoria – Será reconhecido o comprometimento do docente com o
futuro de seus alunos, considerando o papel que exerce enquanto mentor,
orientador e fonte de inspiração profissional.
IV. Avaliação de Desempenho – Será considerada a avaliação do desempenho do
docente, feita pelos Coordenadores dos Cursos nos quais leciona, como parte do
Programa de Gestão de Desempenho (APRIMORA), que ocorre uma vez a cada
ano.
1.2 Justificativa da Escolha do Tema
Para a área acadêmica, esta pesquisa permitirá o entendimento dos aspectos
teóricos, fornecendo elementos científicos e modelos que possam ser aplicados às
iniciativas educacionais, uma vez que há escassez de abordagens semelhantes
sobre o assunto de Ativos Intangíveis com foco na Mensuração do Capital Intelectual
Docente em Instituição de Ensino Superior _ IES.
A identificação e o possível aproveitamento de modelos para avaliações de Ativos
Intangíveis que possam ser aplicados na IES permitirão a valorização dos docentes
por outros processos de reconhecimento pela meritocracia, além das utilizadas
atualmente. Essa metodologia para mensurar o Capital Intelectual Docente poderá
contribuir profissionalmente, na medida em que os professores forem se
desenvolvendo

intelectualmente,

enquadrando-se

ao

novo

modelo

de

reconhecimento por meritocracia, obtendo crescimento profissional e contribuindo
para a agregação de valor no ambiente acadêmico.
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O fator motivacional para o autor desta pesquisa deve-se ao fato de que a análise
deste tema permitirá uma visão teórica mais profunda e uma aplicação prática do
Capital Intangível no próprio ambiente de trabalho, destacando, assim, a sua
importância para a instituição. Com a implantação de uma nova política de
remuneração dos docentes por meritocracia, será permitido que aqueles que já
executam atividades que agregam valores intelectuais para os discentes e para a
instituição sejam melhor remunerados. Esse processo contribuirá para a qualidade
acadêmica, e os docentes poderão ser reconhecidos e bonificados não apenas por
sua titulação acadêmica, mas também por outros méritos.
1.3 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, iniciando-se pela introdução
em que se contextualizam o tema, o problema e o objetivo deste trabalho.
O capítulo 2 consta do referencial teórico, que discorrer sobre as características da
sociedade do conhecimento, enfatizando seus princípios, a importância e a natureza
dos Ativos Intangíveis. Ele mostra os desafios para mensuração desses ativos,
levantando os aspectos contábeis, o processo de medição e agrupamento dos
modelos e métodos para avaliação destes Ativos Intangíveis. E, no terceiro
subtópico, apresentada a relação dos Ativos Intangíveis com as instituições de
ensino superior _ IES, avaliando o seu Capital Intelectual e identificando os modelos
para mensuração do Capital Intelectual Docente.
No capítulo 3, é descrita a metodologia de pesquisa, com a definição do seu tipo e
de sua metodologia. Complementa-se o conteúdo desse capítulo com os
procedimentos da análise do presente trabalho, com a amostra e com o instrumento
de coleta de dados.
São indicados, no capítulo 4, os resultados das pesquisas realizadas nos diversos
campi da IES pesquisada, com as análises e discussões dos resultados, mostrando
as características dos pesquisados, as estratégias da diretoria da IES na aplicação
do PRMD e a percepção dos docentes com relação aos critérios propostos nesse
programa implantado e realizado em 2015. Ao final deste capítulo são mostrados os
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resultados da pesquisa e possíveis melhorias na percepção da Alta Direção e
também na percepção dos docentes.
No 5º e último capítulo, são feitas as considerações finais, apontando as limitações
da pesquisa, levantando sugestões para a realização de outras pesquisas e as suas
contribuições para o ambiente acadêmico, para a empresa e para o autor deste
trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, são discutidos os conceitos teóricos que fundamentaram esta
pesquisa, pretendendo analisar as características da Sociedade do Conhecimento e
a natureza da Gestão da Informação em relação aos ativos informacionais tangíveis,
com o objetivo de fundamentar a Gestão do Conhecimento e os ativos intelectuais
intangíveis. Nela são apresentados os Princípios da Gestão do Conhecimento, os
aspectos relacionados a modelos aplicáveis às organizações, para o entendimento
de elementos que formam a Gestão do Conhecimento e os limites e as habilidades
que cada um deve possuir dentro do processo de geração do conhecimento.
Com uma visão geral sobre os ativos tangíveis e com foco principal nos Ativos
Intangíveis, são apresentadas as definições, a categorização e as relevâncias
estratégicas desses ativos. Serão abordados os aspectos relacionados com a
mensuração, a contabilização, o processo de medição e agrupamento e os modelos
para avaliação dos Ativos Intangíveis, demonstrando a importância e a relevância da
contabilidade para os Ativos Intangíveis.
Com foco mais direcionado para a mensuração do Capital Intelectual Docente, nesta
mesma seção, apresenta modelos que se destacam e que são citados por diversos
autores em referenciais teóricos que abordam a avaliação dos Ativos Intangíveis.
Enfatizando-se a avaliação das Instituições de Ensino Superior _ IES e sua
evolução, identificando modelos propostos por alguns autores, finaliza-se esta seção
com a apresentação de um modelo para a mensuração do Capital Intelectual
Docente, que tem, como principal objetivo, avaliar o Capital Intelectual em
Instituições de Ensino Superior no Brasil.
2.1 Características da Sociedade do Conhecimento
“É fundamental a discussão epistemológica e conceitual acerca dos fatores-chave
da competitividade organizacional dos tempos atuais - informação e conhecimento”,
de acordo com Alvarenga Neto (2005, p. 32). Para o autor, as definições de dado,
informação e conhecimento são os marcos teóricos primordiais das formulações,

21

proposições e discussões concernentes às organizações do conhecimento e à
gestão da informação e do conhecimento.
Não obstante, trata-se de um esforço hercúleo que ainda não alcançou
consenso ou definições amplamente aceitas nem em áreas do conhecimento
consolidadas das chamadas humanidades, como a filosofia e a sociologia.
Ainda assim, alguns autores das áreas de ciência da informação e
administração procuram estabelecer definições, análises e comparações.
Tais esforços, em conjuminância com a análise da literatura da área
articulada em uma miríade de publicações, livros, artigos e teses, revelam
que os recortes teóricos para a discussão supracitada ocupam-se, em sua
maioria, de duas vertentes principais, a saber: (I) da discussão monocórdica
de cada um dos termos isoladamente e (II) de algumas tentativas de análise
dos termos a partir do delineamento de processos conjugados e/ou
sequenciais entre dado-informação-conhecimento (Alvarenga Neto, 2005, p.
32).
Tendo em vista a dificuldade de se definir os termos dados, informação e
conhecimento, Davenport & Prusak (1998) apresentam a elaboração de um
processo, definindo, de forma compreensiva, o processo dados-informaçãoconhecimento, exposto na Figura 1.

Dados

Informação

Conhecimento

Simples observação sobre o
estado do mundo:
 Facilmente estruturado;
 Facilmente obtido por
máquinas;
 Frequentemente
quantificado;
 Facilmente transferível.

Dados dotados de relevância
e propósito:
 Requer unidade de
análise;
 Exige consenso em
relação ao significado;
 Exige necessariamente
a mediação humana.

Informação valiosa da
mente humana. Inclui
reflexão, síntese, contexto:
 De difícil estruturação;
 De difícil captura em
máquinas;
 Frequentemente tácito;
 De difícil transferência.

Figura 1 – Dados, Informação, Conhecimento.
Fonte: Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Conhecimento empresarial: Como as Organizações
Gerenciam o seu Capital Intelectual. Rio de Janeiro: Campus.

De acordo com Drucker (1988) informações são dados dotados de relevância e
propósito, de acordo com os quais as pessoas possuem o papel primordial, por
serem os responsáveis por fazerem a inserção dos tais dados com os atributos
relevantes e com propósitos. Davenport e Prusak (1998) enumeram métodos
importantes por confiarem que é possível que os dados sejam transformados em
informação pela agregação de valores de diversas maneiras:


Contextualização: Saber qual a finalidade dos dados coletados;
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Categorização: Conhecer as unidades de análise ou os componentes
essenciais dos dados;



Cálculo:

Os

dados

podem

ser

analisados

matematicamente

ou

estatisticamente;


Correção: Os erros podem ser eliminados dos dados;



Condensação: Os dados podem ser resumidos em uma forma mais concisa.

O professor Sveiby (1998) baseou-se em Wittgenstein (1962) e Polanyi (1967), para
definir o conhecimento como a capacidade de agir e compreender imediatamente
que ele é extremamente valioso visto que está próximo ou que leva à ação. Assim, o
conhecimento é a informação consolidada mais valiosa, devido à necessidade de
análise, síntese, reflexão e contextualização.
Dixon (2000) define que o conhecimento se resume nas expressivas ligações do
conhecimento tácito que as pessoas possuem entre a informação e sua aplicação
em ação, quando em um dado contexto.
Para Davenport e Prusak (1998) a vantagem do conhecimento, como uma vantagem
competitiva sustentável, realiza a seguinte definição: “Conhecimento é uma mistura
fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight
experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação
de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos
conhecedores” (Davenport & Prusak, 1998, p. 6).
Esses autores sugerem métodos úteis para que a informação seja transformada em
conhecimento:
 Comparação: De que forma as informações relativas a uma determinada
situação se comparam a outras informações conhecidas?
 Consequências: Que implicações estas informações trazem para as decisões
e tomadas de ação?
 Conexões: Quais as relações deste novo conhecimento com o conhecimento
já acumulado?
 Conversação: O que as outras pessoas pensam desta informação?
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Alvarenga Neto (2005) salienta que o conhecimento é definido pela representação
da soma das experiências de um individuo e/ou organização e só está presente na
mente humana. A transformação da informação em conhecimento ocorre quando há
intervenção ativa de seres humanos. O autor identifica também que a tentativa
conceitual de comparação, proposta por diversos outros autores que abordam esse
assunto, reincide na dificuldade de distinção com o estabelecimento de linhas
divisórias claras, distintas, nítidas e precisas.
Distinguindo dados, informação e conhecimento, o modelo de Choo (2002) aposta
numa nova perspectiva para se compreender as distinções entre dado, informação e
conhecimento, sendo visto e analisado sob a perspectiva de um continuum de
valores e fundamentalmente marcados pela contribuição humana crescente, pela
gestão, pela ação, pelo resultado, pela aprendizagem e pela retroalimentação.
Choo (2002) estrutura, na Figura 2, a propriedade do continuum, em que o resultado
do gerenciamento do dado, da informação, do conhecimento é a capacitação
organizacional para ações que gerem os resultados desejados no nível
organizacional.

Ações
Resultados

Processamento
de Dados

Gestão da
Informação

Gestão do
Conhecimento

Atividades

• Captura de
dados.
• Definição de
dados.
•Armazenamento
de Dados.
• Modelagem de
Dados.

• Necessidades
de Informação.
• Aquisição da
Informação.
• Organização
da Informação.
• Distribuição
da Informação.

• Criação do
Conhecimento.
• Compartilhamento
do Conhecimento.
• Uso do
Conhecimento.

• Estratégias,
alianças e
iniciativas.
• Produtos e
Serviços.
• Processos,
sistemas,
estruturas.

Valores

• Precisão.
• Eficiência.

• Acesso.
• Relevância.

• Possibilita a ação.
• Geração de
Valores.

• Inovação.
• Aprendizagem.

“Uma vez que
temos os dados,
podemos analisálos.”

“Levando a
informação
certa para a
pessoa certa.”

“Se somente
soubéssemos aquilo
que sabemos.”

“A capacidade
de aprender é a
única vantagem
sustentável.”

Figura 2 – Dados, Informação, Conhecimento e Ação.
Fonte: Choo, C. W. (2002). Information Management for the Intelligent Organization: The art of
Scanning the Environment (3rd ed.). Medford, New Jersey.
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Mediante a importância do assunto, em 1999 foi discutido, no simpósio internacional
promovido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD) em Amsterdã, o desenvolvimento de como este capital vem sendo avaliado
pelas organizações. O estudo realizado mostra a perspectiva histórica do Capital
Intelectual analisado pelas empresas (Petty & Guthrie et. al., 2000 como citado em
Feitosa, 2015, p. 38), conforme Figura 3.

Período
Início dos anos 1980

Progresso
Noção superficial de valor intangível (geralmente chamado
de goodwill).

Meados

dos

Avanço de “era da informação” e aumento das diferenças

anos 1980

entre valor contábil e valor de mercado.

Fim dos anos 1980

Primeiras tentativas de criação de contas para mensuração
de Capital Intelectual (Sveiby, 1988).

Início dos anos 1990

Iniciativas de mensuração e demonstração sistêmica do
Capital Intelectual. Surge, pela primeira vez, o cargo Diretor
de Capital Intelectual (Skandia,1990). Kaplan e Norton
introduzem o Balanced Scorecard, dentro da filosofia “só
pode ser gerenciado o que pode ser medido”.

Meados

dos

anos 1990

Estudos sobre criação de conhecimento (Nonaka e
Takeushi, 1998); Skandia lança o suplemento “Visualizando
o Capital Intelectual”, anexo à sua demonstração pública de
resultados (1994). Celemi estabelece uma “auditoria de
conhecimento”, apresentando acesso detalhado ao status
de seu Capital Intelectual (1995). Os pioneiros na avaliação
de Capital Intelectual dão início a publicar livros (Kaplan e
Norton, 1996; Edvinsson e Malone, 1998; Sveiby, 1998).

Fim dos anos 1990

Capital Intelectual constitui tema popular entre acadêmicos,
pesquisadores e conferencistas. Alguns grandes projetos
começam a surgir com o objetivo de aplicar maior rigor às
pesquisas. Em 1999, a OECD realiza simpósio internacional
sobre Capital Intelectual, em Amsterdã.

Figura 3 – Perspectiva Histórica do Capital Intelectual.
Fonte: Petty, R. & Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, reporting and
management. Journal of Intellectual Capital, v. 1, n. 2, 155-176.
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De acordo com Gomes (2014), é importante diferenciar o que se entende por gestão
da informação e gestão do conhecimento. Na literatura alguns modelos de gestão se
fundem e, em outros casos, um determinado modelo é confundido com outro. “A
gestão da informação constitui-se nos ativos informacionais tangíveis e Gestão do
Conhecimento (GC) constitui-se nos ativos intelectuais intangíveis” (Gomes, 2014, p
21).
O autor afirma que a gestão da informação é apenas um dos componentes da GC,
acreditando que, por incluir e agrupar outros aspectos, ela vá além da gestão pura
da informação, por se preocupar com as questões de criação, uso e
compartilhamento

de

informações

e

conhecimentos,

criação

de

contexto

organizacional favorável ou contexto capacitante. (Gomes, 2014).
A próxima seção apresenta os princípios da gestão do conhecimento, esses
princípios se vinculam aos aspectos relacionados à criação de modelos aplicáveis às
organizações, ao entendimento de elementos que formam essa gestão. São
apresentados também os limites e as habilidades que cada um deve possuir dentro
do processo de geração do conhecimento, como um todo. Nela mostra-se a visão
das dimensões de uma estrutura organizacional que propicie a inovação e diminua
as barreiras para a geração do conhecimento.
2.1.1 Os Princípios da Gestão do Conhecimento
Para criar um modelo aplicável a uma organização, é fundamental a identificação
dos elementos que formam o Projeto de Gestão do Conhecimento e o entendimento
de cada um dos seus elementos, devido à complexidade do processo como um
todo. Para compor o modelo de Projeto de Gestão do Conhecimento, também é
necessário intuir qual o papel que cada um deve exercer e os limites que cada um
deve ter (Mollerstrand, 2003).
De acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000), para que a empresa produza o
conhecimento, ela necessita possuir capacitadores do conhecimento. Os autores
marcam os cinco processos necessários para os capacitadores do conhecimento,
onde cada um possui o seu papel definido na empresa:
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• Capacitador 1: Incutir a visão do conhecimento;
• Capacitador 2: Mobilizar ativistas do conhecimento;
• Capacitador 3: Criar o contexto correto;
• Capacitador 4: Globalizar o conhecimento local;
• Capacitador 5: Gerenciar as conversações.
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) distinguem os cinco capacitadores que
influenciam intensamente no processo de criação de conhecimento organizacional.


Incutir a visão do conhecimento é representado pela capacidade da
organização de difundir adequadamente e por todos os níveis, a ideia de
quão fundamental é para o sucesso dos negócios o processo de criação do
conhecimento.



Mobilizar os ativistas do conhecimento diz respeito às lideranças, àquelas
pessoas que irão formar, coordenar e estimular as equipes multidisciplinares
envolvidas nas várias fases do processo de criação do conhecimento.



Criar o contexto capacitante é considerado pelo autor como o elemento chave
para que as outras fases da criação do conhecimento possam ocorrer. O
autor enfatiza a necessidade de se estimular a solicitude, a humanização da
equipe, como forma de criar o primeiro ambiente capacitante adequado. Para
o autor “a principal qualidade dos trabalhadores do conhecimento é o
humanismo” (Von Krogh, Ichijo e Nonaka, 2001, p. 22).



Globalizar o conhecimento local diz respeito à difusão, por todos os níveis da
organização, dos conhecimentos gerados por grupos específicos, ou micro
comunidades. O autor ressalta a importância deste capacitador quando a
criação e a utilização do conhecimento estão dissociadas no tempo e no
espaço, havendo então a necessidade de difundi-lo para que novos
conhecimentos possam vir a ser gerados.



O capacitador gerenciar as conversações foi deixado por último por ter sido
considerado pelo autor como o mais impactante de todos, uma vez que
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exerce forte influência sobre as cinco fases da criação do conhecimento, por
estar ligado às pessoas, relacionamentos e a solicitude apregoada pelo
modelo.
Segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000), a criação do conhecimento, que
começa a partir do conhecimento tácito é a mais importante fonte de inovação. “O
que ocorre geralmente nas empresas é que o conhecimento tácito é subutilizado e
está muito vinculado ao processo produtivo” (Mollerstrand, 2003, p. 46).
Quanto mais o recurso do conhecimento é utilizado e difundido, mais valor se
agrega a ele, por isso, é altamente utilizável. A depreciação desse recurso funciona
de maneira oposta, pois, quando não se utiliza o conhecimento, a depreciação é
acelerada. No contexto geral, perde-se conhecimento quando não se está
adquirindo ou utilizando o conhecimento (Terra, 2000; Vasconcelos, 2000).
Segundo o modelo proposto por Terra (2000), a Gestão do Conhecimento pode ser
entendida com base em sete dimensões, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Gestão do Conhecimento: Planos e Dimensões.
Fonte: Terra, J. C. C. (2000). Gestão do Conhecimento: o grande desafio. São Paulo: Negócio
Editora Ltda.
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A primeira dimensão é o nível estratégico, intrínseco à Alta Administração, dimensão
extremamente importante e responsável por definir as estratégias empresariais,
especificando metas que desafiam e motivam os membros da organização. Ela
possui um papel fundamental para a definição dos campos do conhecimento, sendo
que os membros da organização devem centralizar seus esforços de aprendizado.
A cultura organizacional é a segunda dimensão posicionada no nível organizacional.
Voltada para a inovação, ela é um ponto fundamental para o desenvolvimento de um
plano estratégico baseado na ação, plano tático com foco em habilidades centrais e
de formação de alianças.
Também posicionada no nível organizacional, porém baseada no trabalho de
equipes multidisciplinares com alto grau de autonomia, a estrutura organizacional é
a terceira dimensão.
A quarta dimensão, pertencente ao nível organizacional, se refere à política de
administração

de

recursos

humanos

e

se

fundamenta

na

aquisição

de

conhecimentos externos e internos, na sua difusão e no seu armazenamento. Os
objetivos referentes a essa dimensão são:


Melhorar a capacidade das organizações de atrair e manter pessoas com
habilidades;



Estimular comportamentos alinhados com os requisitos dos processos
individual e coletivo de aprendizado através de planos de carreira e
treinamentos, que ampliam as experiências, assim como contatos e
interações com outras pessoas dentro e fora da empresa.



Adotar esquemas de remuneração associados à aquisição de competências
individuais, ao desempenho da equipe e da empresa como um todo no curto e
longo prazo.

A quinta e a sexta dimensões estão localizadas no nível da infraestrutura. A quinta
dimensão possui foco nos sistemas de informação, que interferem nos processos de
geração, difusão e armazenamento de conhecimento nas organizações. A sexta
dimensão é responsável pela mensuração dos Ativos Intangíveis, pela obtenção de
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dados de resultados para avaliar a aquisição e a utilização do Capital Intelectual na
organização.
A sétima dimensão está diretamente ligada à interação da organização com o
ambiente externo, tendo como objetivo fazer alianças com outras empresas, do
mesmo segmento ou de outros, fidelizar cliente, ter uma visão sistêmica dos
indivíduos e grupos, da organização e do ambiente.
As organizações precisam não só de ter uma estrutura organizacional adequada
para inovar, mas também de uma estrutura que diminua as barreiras individuais e
organizacionais e que gere conhecimento e cresça eficientemente. Uma organização
tradicional, com hierarquias rígidas e integração vertical, não consegue coordenar as
atividades em um mundo no qual as fronteiras são difusas e as relações são cada
vez mais complexas (Nonaka e Takeuchi, 1997).
Os principais elementos e variáveis que compõem um projeto de Gestão do
Conhecimento se referem sempre aos fatores humanos. Qualquer projeto de
Gestão do Conhecimento só pode iniciar em uma empresa se houver um
pedido e uma vontade expressa da Alta Direção da empresa (Mollerstrand,
2003, p 48).
Alguns autores, como Nonaka e Takeuchi (1997) e Sveiby (1998), notam que, sem
mudança cultural, não é possível implantar um Projeto de Gestão do Conhecimento
com êxito. Já Davenport e Prusak (1998) salientam que o Projeto de Gestão do
Conhecimento é fundamentado na cultura organizacional existente. As ideias dos
autores demonstram que os elementos básicos para qualquer iniciativa de Gestão
do Conhecimento em uma organização é motivada pela vontade de inovar e
compartilhar o conhecimento fundamentado na cultura das empresas.
Não existem modelos de Gestão do Conhecimento prontos para serem aplicados em
uma organização. O que existem são princípios, conceitos, padrões, cabendo às
organizações encontrarem a forma e o modelo mais adequado que se encaixa à sua
realidade. Cada organização, antes de se iniciar um projeto dessa dimensão, deve
possuir a sua estratégia, identificando seus processos críticos, onde são criados
seus valores e onde estão localizados seus recursos mais valiosos. Só então é que
se pode partir para uma iniciativa de Gestão do Conhecimento (Mollerstrand, 2003).
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Discutidos os aspectos relevantes da sociedade do conhecimento e os princípios,
passa-se a explicar os Ativos Intangíveis. O próximo subtópico aborda a importância
dos Ativos Intangíveis, com foco nos fatores que são não apenas relevantes para os
gestores nas tomadas de decisões (Catelli & Santos, 2001), como também
extremamente importantes na contribuição do valor real de uma empresa (Edvinsson
& Malone, 1998). De acordo com os estudos realizados para esta pesquisa, os
Ativos Intangíveis não são contabilizados pela contabilidade tradicional brasileira
(Antunes, 2000).
2.1.2 A Importância dos Ativos Intangíveis
Para exemplificar a importância da adequação dos procedimentos contábeis a essa
nova realidade, o autor cita o caso da contabilização dos recursos humanos que não
são concretizados pela contabilidade tradicional. Isso devido à dificuldade de estimar
um valor e à inexistência de propriedade definitiva para realização da mensuração.
Os gestores voltaram as atenções aos Ativos Intangíveis em decorrência do
crescente conhecimento de que fatores, até o momento não contabilizados, podem
contribuir no valor real de uma empresa. Edvinsson e Malone (1998) relatam que,
segundo o Índice Mundial da Morgan Stanley, o valor médio das empresas nas
bolsas de valores do mundo é duas vezes o seu valor contábil. Com base nesses
mesmos indicadores, fica evidente de que nos Estados Unidos o valor de mercado
de uma empresa pode variar de duas a nove vezes o seu valor contábil.
Neste sentido, Webber (2000) registra dois casos exemplares:
a) O valor patrimonial das 500 maiores empresas americanas, demostrado na
contabilidade tradicional, é de 85% a 90% inferior ao preço de mercado em
comparação com as ações dessas companhias na Bolsa de Nova York;
b) Estudo do economista John Kendrick mostra que, em 1929, os capitais totais
dessas companhias eram representados por 30% de Capital Intangível (CI), e
em 1990, ultrapassava mais de 63%, ou seja, no início do século passado até
os anos noventa, houve uma inversão na situação.
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Ressaltando a importância dos Ativos Intangíveis no meados da década de 1990,
Catelli e Santos (2001) esclarecem:
No começo de 1996, para cada US$ 100 investidos na IBM, US$ 23
correspondiam a ativos tangíveis, ou seja, US$ 16,6 bilhões de ativos líquidos
para um valor de mercado de US$ 70,7 bilhões. Os mesmos US$ 100
investidos na Microsoft correspondiam apenas a US$ 1 em ativos tangíveis,
sendo US$ 930 milhões de ativos tangíveis para US$ 85,5 bilhões de valor de
mercado (Catelli & Santos 2001, p.31).
No mesmo sentido, Sá (2000) corrobora Brooking (1996), registrando que existem
organizações que possuem mais valor de mercado em função dos bens intangíveis
do que seus ativos tangíveis. O autor exemplifica sua assertiva citando as empresas
que produzem softwares, as organizações farmacêuticas, as empresas que prestam
consultoria/auditoria, os escritórios de advocacia e outras empresas cujo produto ou
serviço está atrelado ao conhecimento.
Um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral (2008), mencionado por Ritta,
Ensslin e Ronchi (2010), evidencia que, com a evolução dos negócios, os elementos
intangíveis passaram a se destacar e a agregar valor às empresas. Nas grandes
corporações, o valor de mercado é superior ao valor contábil registrado, o que se
explica ´pela existência dos Ativos Intangíveis. Nesta mesma pesquisa, foram
analisados os ativos das 20 principais empresas do país (Top 20) e elas totalizam
US$ 56 bilhões em Ativos Intangíveis no exterior, dados demonstrados pela BM&F,
BOVESPA e NYSE, o que equivale à mais da metade dos bens tangíveis destas
empresas brasileiras.
Após evidências de casos reais em que os Ativos Intangíveis são importantes para a
agregação de valor real das empresas no mercado, o próximo tema contribui para o
melhor entendimento destes ativos. Com uma visão geral sobre os ativos e com foco
principal nos Ativos Intangíveis, é apresentado o surgimento, as definições, a
categorização e as relevâncias estratégicas dos Ativos Intangíveis.
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2.1.3 A Natureza dos Ativos Intangíveis
Os ativos são apresentados sob quatro formas, sendo que três delas são de fácil
mensuração e, por isso, são classificadas como ativos tangíveis. A quarta é
classificada como Ativo Intangível, não mensurável até que seja comercializada.
Os dois primeiros ativos são categorizados como ativos circulantes possuindo
características que fazem prever que serão utilizados ou vendidos no prazo de um
ano. Ativos permanentes são conhecidos como de longa duração por possuírem
vida útil superior a um ano. A terceira categoria abrange os ativos de investimentos,
que frequentemente são mais voláteis que as duas primeiras, podendo ser avaliada
sistematicamente por meio do valor de mercado. A quarta categoria de ativos
contempla os intangíveis, são de difícil mensuração por não possuírem existência
física, porém, mesmo assim representam valor para a empresa (Edvinsson &
Malone, 1998).
Edvinsson e Malone (1998) consideram o Ativo Intangível como parte fundamental
no valor de uma empresa, com fatores eficazes e bem-definidos. Eles comentam
sobre o conhecimento humano e o capital estrutural, que é parte do processo
organizacional da empresa.
1. Capital Humano: O conhecimento, a experiência, o poder de inovação e a
habilidade dos empregados de uma companhia para realizar as tarefas do dia
a dia. Inclui também os valores, a cultura e a filosofia da empresa. O capital
humano não pode ser de propriedade da empresa. 2. Capital Estrutural: Um
conjunto de sistemas administrativos, tais como: os softwares, os bancos de
dados, as patentes, as marcas registradas e todo o resto da capacidade
organizacional, que apoiam a produtividade daqueles empregados. O capital
estrutural também inclui o capital de clientes, o relacionamento desenvolvido
com os principais clientes. Ao contrário do capital humano, o capital estrutural
pode ser possuído e, portanto, negociado (Edvinsson & Malone, 1998, p. 31).
Terra (2000) corrobora Edvinsson e Malone (1998), afirmando que os Ativos
Intangíveis não devem ser confundidos com a Gestão do Conhecimento, porque, ao
contabilizar os Ativos Intangíveis, não se deve atribuir os resultados à criação de
conhecimento. Tal conhecimento deve ser visto como uma etapa importante na
análise de toda a estrutura que envolve a sua gestão, o que implica uma série
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complexa de outras variáveis. A Gestão do Conhecimento faz parte da organização,
na criação e administração do conhecimento de uma empresa.
Para Srour (1998), o trabalho intelectual agrega valor e, com isso, gera excedentes.
Para ele o Capital Intelectual é de certa forma intangível, mas cabe às empresas
buscarem extrair o melhor dos intelectos de seu grupo organizacional a fim de lhes
trazer oportunidades em um ambiente competitivo e globalizado.
Nonaka, Toyama e Konno (2001) oferecem um caminho para a gestão dos ativos do
conhecimento organizacional, destacando os ativos do conhecimento experiencial,
conceitual, rotineiro e sistêmico, conforme Figura 5.

Ativos do conhecimento experienciais
Conhecimento tácito compartilhado
através de experiências comuns:
 Habilidades e know how dos
indivíduos;
 Cuidado, amor, confiança e
segurança;
 Energia, paixão e tensão.

Ativos do conhecimento conceituais
Conhecimento explícito articulado
através de imagens, símbolos e
linguagem:
 Conceitos de produtos;
 Projetos;
 Patrimônios da Marca.

Ativos do conhecimento de rotinas
Conhecimento tácito em rotina e
incorporado em ações e práticas:
 Know how em operações diárias;
 Rotinas organizacionais;
 Cultura organizacional.

Ativos do conhecimento sistêmicos
Conhecimento explícito sistematizado
e documentado:
 Documentos, especificações,
manuais;
 Banco de dados;
 Patentes e licenças.
Figura 5 – Categorias dos Ativos do Conhecimento.
Fonte: Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2001, p 29). SECI, Ba and Leadership: a unified model of
dynamicknowledge creation. In: Nonaka, I., & Teece, D. Managing industrial knowledge. Londres:
Sage Publications.

a) Ativos do conhecimento experiencial constituídos de afago, confiança, tensão,
ritmo, senso de existência, a partir do compartilhamento dos conhecimentos tácitos
de especialistas durante o exercício de suas atividades;
b) Ativos do conhecimento conceitual somam os conhecimentos explicitados e já
articulados. Constituídos de imagens, símbolos, linguagem, construídos por clientes
e funcionários, por exemplo, marcas, conceitos de produtos, projetos de inovação,
projetos compartilhados.
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c) Ativos do conhecimento sistêmicos são os conhecimentos já explicitados e
formalizados. Esses conhecimentos podem ser transferidos mais facilmente, sendo
possível citar as tecnologias explícitas, especificações de produto, manuais e
informação documentada de clientes e fornecedores, registros e patentes.
d) Ativos de conhecimento rotineiros englobam know-how, rotinas organizacionais e
cultura organizacional. Explicitam os conhecimentos tácitos embutidos nas ações e
práticas da rotina organizacional. Os paradigmas organizacionais que impõem aos
seus participantes padrões de pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes
ajudam a formar seus conhecimentos práticos, que levam aos conhecimentos
rotineiros.
Ao se incorporar conhecimentos às atividades produtivas, o valor destas é
potencializado. Por serem um tipo de ativo intangível, os ativos do
conhecimento não são mensuráveis. Porém, por meio de ferramentas
específicas de gestão do conhecimento, deve-se identificar e analisar o nível
do impacto do conhecimento sobre o negócio no que tange aos custos,
lucros, esforço, estratégia e competitividade (Arnotis et al. 2003 citado por
Freire 2012 p. 110 e 111).
Devido ao fato de o Ativo Intangível impactar na geração de valores para as
organizações, pesquisadores têm se preocupado em estudar esses impactos.
Conforme a Figura 6 apresentada por Ritta e Einsslin (2010), os representantes
desse grupo produzem estudos inter-relacionados entre os Ativos Intangíveis (AI) e
a geração de valor, focando na relevância estratégica dos Ativos Intangíveis para a
geração de valor organizacional.
Autores
Martin et al., 2003; Kayo,
Teh e Basso, 2006.
Crisóstomo e Gonzales,
2005.
Perez e Famá, 2006.

Relevâncias Estratégicas dos Ativos Intangíveis
Constataram que a quantidade de patentes influencia
negativamente o nível de endividamento das empresas.
Encontraram uma relação positiva e estatisticamente
significativa entre investimentos em pesquisa e
desenvolvimento e o valor de mercado das empresas.
Constataram que as empresas que direcionaram uma
parcela maior de seus recursos para investimentos em
Ativos Intangíveis (AI) estão obtendo melhores
resultados econômicos. Concluíram que o AI é relevante
ao desempenho econômico da empresa. Seus
resultados indicaram que as empresas com maior
parcela de AI geraram mais valor para seus acionistas.
Continua na próxima página
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Continuação

Azevedo e Gutierrez,
2009.

Verificaram que os gastos em pesquisa e
desenvolvimento possuem relação positiva com o
crescimento de longo prazo das empresas e
encontraram evidências de que esses investimentos
proporcionam o crescimento dos lucros.
Colauto et al., 2009
Encontraram uma correlação positiva entre o valor de
mercado e o Grau de Evidenciação dos Ativos
Organizacionais nas empresas pertencentes ao nível da
Bovespa chamado de Novo Mercado de Governança
Corporativa.
Figura 6 – Inter-relação entre Ativos Intangíveis e Geração de Valor.
Fonte: Ritta, C. O., & Ensslin, S. R. (2010). Investigação sobre a relação entre Ativos Intangíveis e
variáveis financeiras: um estudo nas empresas brasileiras pertencentes ao Índice IBovespa nos anos
de 2007 e 2008. Anais do 10º congresso USP de Controladoria e Contabilidade, São Paulo, SP,
Brasil.

Para a demanda que o mercado impulsiona, apenas conhecer as definições, as
categorias e as características pertinentes aos Ativos Intangíveis não é o suficiente.
Como os Ativos Intangíveis, com o passar dos anos, vêm se tornando cada vez mais
importantes por representarem, em muitos dos casos, a avaliação real de uma
empresa, eles assumem relevância para a avaliação dessas organizações. A seção
seguinte aborda aspectos relacionados com a mensuração, a contabilização e o
processo de medição e de agrupamento, e modelos para avaliação dos Ativos
Intangíveis.
2.2 Desafios da Mensuração dos Ativos Intangíveis
Em se tratando do aspecto de mensuração, segundo Iudícibus (1998), a
contabilidade é um sistema relacional, tipo espelho, onde os números são
associados a contas patrimoniais como ativos e passivos e a resultados, como
receitas e despesas, perdas e ganhos.
Os valores que são associados a ativos, passivos, receitas, despesas, perdas,
ganhos e ao patrimônio líquido são representações da realidade, e não a realidade
dos elementos avaliados. O autor conclui salientando que, ao atribuir valor a uma
propriedade de uma organização, o que se realiza é apenas a apresentação de uma
parte da expressão monetária. Esta mesma facilidade não se encontra quando se
trata de Ativos Intangíveis (Iudícibus, 1998).
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Para Flamholtz e Main (1999), a contabilidade para recursos humanos era voltada
para ao reconhecimento da necessidade de se fornecer à administração as
informações necessárias para gerenciar as pessoas de forma mais eficiente. Ou
seja, ela está lado a lado da contabilidade físico-financeira, apresentando a
demanda de compreender a disponibilidade dos recursos humanos. Alguns tipos de
capacitação de pessoal não seriam mais classificados como despesas, mas
passariam à categoria de ativos.
Desse modo, segundo os autores, as despesas iniciais de organização da empresa
exigem gastos recorrentes com reorganização, em que muitas das vezes o
investimento do pessoal interage com o goodwill1 e as operações correntes. Com
base na estrutura contábil tradicional, se existir uso de recursos para beneficiar
períodos futuros, eles deverão ser reconhecidos como ativos e alocados como
despesa em períodos futuros (Iudícibus, 1998) e (Flamholtz & Main, 1999).
Edvinsson e Malone (1998) empregam o termo goodwill como sendo o resultado das
pessoas em uma organização, as quais, com seus esforços direcionados para
dentro da empresa, criam uma estrutura interna de conhecimento.
Um dos principais desafios em termos de generalização parece estar ligado à
contabilização dos recursos humanos. Entende-se que a contabilidade tenha
participação ativa no novo cenário, cumprindo seu papel de acordo com os objetivos
para os quais ela existe. Os Ativos Intangíveis não passam despercebidos pela
classe contábil, cuja importância está estimulando o seu desenvolvimento e sua
necessária identificação (Pacheco, 2005).
A próxima seção enfatiza a relação da contabilidade para os Ativos Intangíveis e a
sua relevância.

1

Diferença entre o valor de mercado (somente calculado ou efetivamente pago) e o valor contábil do
patrimônio. Disponível em http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310, acessado em (2017, 28 de
junho).
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2.2.1 Contabilidade e os Ativos Intangíveis
Em um contexto geral, pouco foi alterado no modelo tradicional de contabilização
dos recursos empresariais com o aparecimento dos intangíveis. Segundo os autores
Iudícibus (1998) e Flamholtz e Main (1999), todos os Ativos Intangíveis adquiridos
tendem a ser capitalizados na prática, satisfazendo ou não aos critérios de
relevância.
Para Kaplan e Norton (1997), o choque entre a força de construir capacidades
competitivas de longo alcance e o objeto estático do modelo tradicional de
contabilidade financeira de custos criou uma nova síntese: o Balanced Scorecard
(BSC), é instrumento que integra as medidas derivadas da estratégia, considerando
os fatores financeiros, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento,
incorporando vetores de desempenho futuro. A contabilidade tradicional, por sua
vez, preocupa-se em identificar os custos atribuídos aos Ativos Intangíveis, tratando
como goodwill a diferença maior, como indicado na Figura 7.

Figura 7 – Potencial de Ativos Intangíveis.
Fonte: Williams, J. R., Stanga, K. G.; Holder, W. W. (1989). Intermediate accounting.
Flórida: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
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A contabilidade baseia-se no critério de transações, ou seja, o que não foi negociado
não é contabilizado. No Brasil, os Ativos Intangíveis são tema de discussões, mas
não são tratados por normas contábeis, pelos órgãos reguladores que tratam o
assunto como goodwill (Hoss, 2003).
No âmbito internacional de contabilidade, os Ativos Intangíveis são abordados
com normas. As normas apresentadas são deliberações do Comitê
Internacional de Normas Contábeis, sediado nos Estados Unidos, e aplicadas
em todas as empresas americanas e servem de guia para o estabelecimento
de normas de tratamento de Ativos Intangíveis, para o Conselho Federal de
Contabilidade do Brasil (Hoss, 2003, p. 96).
Hoss (2003) assevera que existem vários modelos de processos que classificam os
Ativos Intangíveis, modelos que conferem a estrutura e/ou modelos que ordenam.
Melo (2015) corrobora Hoss (2003) e enfatiza que gastos com goodwill e software a
priori são considerados investimentos e gastos em marcas, direitos autorais,
conhecimento, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de mercado são considerados
como despesas.
A contabilidade tradicional recomenda que as organizações não capitalizem os
Ativos Intangíveis, e sugere que considerem os recursos empreendidos em fatores
intangíveis como despesas, sendo assim, confrontados com as receitas do período.
Este processo acaba escondendo aspectos importantes para o embasamento da
análise da administração interna, além dos alvos externos. Contradizendo o que foi
recomendado pela contabilidade tradicional estão as despesas com softwares, isso
porque, na maioria das vezes, eles são capitalizados como investimentos (Hoss,
2003).
Afirma Melo (2015) que os estudiosos da contabilidade vão enfrentar grandes
desafios, porque, apesar da grande parte das definições de Ativos Intangíveis
parecerem estar em sincronia, ainda há necessidade em determinar o valor real da
empresa com grandes Ativos Intangíveis. O autor enfatiza, também, que o Ativo
Intangível pode ser considerado como um recurso controlado pela empresa na
expectativa de fluxos futuros de benefícios.
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Silveira (2000, p. 37) declara que “as novas organizações de aprendizagem estão
focando suas estratégias à identificação, captura e alavancagem de seus ativos de
conhecimento”. Diferentemente dos ativos tangíveis, como destaca Schnorrenberger
(2004), os Ativos Intangíveis não perdem valor com o uso, pelo contrário, aumentam
de valor na medida em que eles são usados e combinados com outros
conhecimentos tácitos.
Os autores Perez e Famá (2006) confirmam Silveira (2000) e Schnorrenberger
(2004) enfatizando que os ativos de conhecimento são assim chamados por
agregarem valor ao negócio corporativo e serem “únicos, difíceis de adquirir, de
desenvolver e até mesmo de copiar; além disto, alguns podem ser até protegidos
legalmente” (Perez & Famá, 2006, p. 84).
Para Stewart (1998), o material intelectual é uma combinação de conhecimento,
informação, propriedade intelectual, sendo que a experiência, para gerenciar estes
ativos, gera valores organizacionais. Assim sendo, o gerenciamento dos Ativos
Intangíveis é importante, e o uso de um navegador permite melhor controle, como
afirma Feitosa (2015).
A adoção de um navegador que favoreça o registro dos ativos estabelece a
organização, o poder de controlar os bens não reconhecidos pela
contabilidade, mas que se fazem necessários para organizações que
desejam controlar os investimentos efetuados em pessoas e em sua estrutura
física (Feitosa, 2015, p. 17).
Feitosa (2015) assim como Stewart (1998) salienta que a contabilidade é conduzida
por princípios e leis, os quais só permitem a evidenciação de contas e valores no
Balanço Patrimonial que venham a ser mensuráveis. Por isso, os valores que
compõem a soma do Capital Intelectual são descartados, não demonstrando o valor
exato das organizações, o que leva à necessidade de controle e mensuração desses
ativos.
Stewart (1998) entende que o conhecimento pertence ao indivíduo e não às
organizações

e,

portando,

há

dificuldade

em

registrar

estes

ativos

nas

demonstrações contábeis. Feitosa (2015), com a mesma percepção de Stewart
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(1998), afirma que, por mais perceptível que seja a valorização dos Ativos
Intangíveis, ainda existe muita dificuldade para mensurar e registrar tais ativos.
Os procedimentos para associação da contabilidade com os Ativos Intangíveis,
apresentados neste tópico, apesar de fornecerem um razoável referencial teórico
para os processos de avaliação, não esgotam o assunto. A próxima seção
complementa este ponto de vista no que diz respeito à medição e ao agrupamento
destes Ativos Intangíveis. Através do modelo proposto por Lev demonstra-se o
processo de medição e, com o modelo de Danish Trade and Industry Council
evidencia-se o agrupamento que visa buscar agregação de valor para possíveis
vantagens competitivas.
2.2.2 O Processo de Medição e Agrupamento dos Ativos Intangíveis
Os Ativos Intangíveis de uma empresa podem ser medidos e avaliados pela
contabilidade. Martinez (1999) relata que, em 1994, Skandia se tornou a primeira
companhia a publicar, junto com suas declarações financeiras, suplementos
especiais que medem o Capital Intelectual. O autor afirma que o gerenciamento do
Capital Intelectual por parte da Skandia tem demonstrado ser um instrumento
administrativo efetivo.
Medição dos Ativos Intangíveis
Entre os diversos processos que buscam medir o Capital Intelectual, ressalta-se o
proposto por Lev (2000) para medir o valor de Ativos Intangíveis, que se baseia no
conceito econômico de função de produção. Nela o desempenho econômico da
empresa é estipulado por três classes principais de contribuições: física, financeira e
ativos de conhecimentos. O processo de medição possui a seguinte estrutura:
Desempenho econômico = α (Ativos físicos) + β (Ativos Financeiros) + δ (Ativos
Intangíveis).
Onde α, β e δ representam as contribuições de uma unidade de recurso no
desempenho do empreendimento. Tendo definido desempenho econômico de um
empreendimento, outro passo apontado é a mensuração dos direcionadores de
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desempenho para os valores físicos e financeiros. O Capital Intangível é o terceiro
direcionador de desempenho, sendo a solução para a função de produção,
explicada na Figura 8.

Lucros Passados + Lucros Futuros
Lucros ajustados
(-) Retorno em Ativos Físicos
(-) Retorno em Ativos Financeiros
(=) Lucros Intangíveis Dirigidos
Capitalizar Ativos Intangíveis
Figura 8 – Ativos Intangíveis.
Fonte: Lev, B. (2000, maio/jun, p. 7). A matemática da nova economia. HSM
Management. n. 20, 34-40.

O procedimento apresentado na Figura 8 se inicia com a estimação dos lucros
ajustados, projetando o desempenho passado e futuro do empreendimento, período
que estipulado entre três a cinco anos. Subtrai-se dos lucros ajustados um retorno
médio sobre os ativos físicos e financeiros, encontrando-se, assim, os Ativos
Intangíveis. A fórmula abaixo demonstra a proposta apresentada por Lev (2000).
Fórmula: C = A - B
Onde:

A = Lucros ajustados
B = Retorno médio sobre os ativos físicos e financeiros
C = Ativos intangíveis dirigidos

O índice desenvolvido pelo autor é baseado em medidas que são quantificáveis e
publicamente disponíveis, vinculadas à criação de valor, podendo corroborar
pesquisas reais que se baseiam em:
a) medidas de entrada - como investimento em P&D, em desenvolvimento de
produto e em sistema de informação;
b) medidas intermediárias - como patentes e marcas registradas;
c) medidas de posição competitiva - como número de pessoas que acessam a
rede de computadores;
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d) medidas baseadas em saídas a comercialização - como a comercialização em
P&D, indicador do sucesso de uma empresa.
Agrupamento dos Ativos Intangíveis
Com o objetivo de mensurar os Ativos Intangíveis, o ponto relevante é o
agrupamento destes ativos, procurando identificar a agregação de valor e possíveis
vantagens competitivas. O modelo de Danish Trade and Industry Council (1997)
evidencia essa agregação de valor e faz a distinção entre Ativos Intangíveis
pertinentes e não pertinentes. Os ativos pertinentes são os que provêm valor
adicionado para as empresas e são de importância estratégica, como no modelo
evidenciado na Figura 9.

Figura 9 – Identificando Valor Agregado.
Fonte: Danish Trade and Industry Council (1997). Intellectual capital accounts - reporting and
managing intellectual capital. Recuperado em: http://www.efs.dk/publikationer/rapporter/
engvidenregn/all.html. Acesso em: 9 jul. 2016.

O modelo acima apresentado, Figura 9, identifica se os ativos são tangíveis ou
intangíveis, se intangíveis, são analisados se podem ser considerados no balanço
como Goodwill (diferença entre o valor de mercado). Não sendo possível evidenciálos como Goodwill, é apurado se esses ativos agregam valor para a instituição e se
eles são ativos financeiros ou de suporte, assim sendo, distingue os ativos
intangíveis pertinentes e os nãos pertinentes.
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Com o mesmo objetivo de agrupar os Ativos Intangíveis e mensurá-los, Eiranova
(1999) afirma que as empresas apresentam determinadas características, praticando
diversos métodos de avaliação.
a) De acordo com o Método Financeiro, o valor da empresa é igual ao do fluxo
de caixa, que são as entradas menos as saídas, trazido para o valor presente,
deduzido de uma taxa, que corresponde aos juros esperados pelo capital
investido;
b) Avaliação por Múltiplos, em que se analisa a empresa a partir de indicadores
de avaliação, comparado os dados com os de outras empresas similares, que
atuam no mesmo seguimento;
c) Avaliação Mediante Opções visa estabelecer o valor econômico de uma
empresa, adotando técnicas similares às utilizadas para avaliar o preço de
opções financeiras.
Com uma visão bem semelhante ao de Kaplan e Norton (1997), os autores Butler,
Cameron e Miles (2000, p. 14) apresentam um modelo de agrupamento dos Ativos
Intangíveis em quatro categorias, que trazem mudanças simples mudanças, mas
com os mesmos objetivos apresentado por outros autores em 1997.
a) Capital Humano, que propõem a habilidade individual em solução para
clientes, competências e procedimentos;
b) Capital de Clientes, valor superior percebido pelos clientes e aumento de
soluções individualizadas, com foco na relação com o cliente;
c) Capital Organizacional, competência da organização para compor o
conhecimento e classificar esse conhecimento em suas fontes, nos processos
empresariais, na cultura compartilhada, nos valores e normas;
d) Capital Intelectual, que constitui a habilidade na geração de um retorno em
ativos para os acionistas.
Já Gomes (2001) apresenta um modelo de agrupamento de Ativos Intangíveis mais
detalhados:
a) Infraestrutura de tecnologia de informação;
b) Sistematização e armazenamento de dados;
c) Gerenciamento de marcas e patentes;
d) Administração da imagem por meio da promoção institucional da empresa;
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e) Implantação de programas de alfabetização, treinamento e desenvolvimento
pessoal;
f) Implantação de programas de apoio e desenvolvimento teórico de
cooperados.
É de se notar que, embora outros métodos tenham sido abordados, não foram
submetidos a um detalhamento mais cuidadoso. Em função da importância da
avaliação dos Ativos Intangíveis, a seção seguinte apresenta os modelos que se
destacam e são citados por diversos autores em referenciais teóricos que tratam da
avaliação dos Ativos Intangíveis.
2.2.3 Modelos e Método para Avaliação dos Ativos Intangíveis
Mesmo sendo um Ativo Intangível, como visto no subtópico anterior, o Capital
Intelectual pode ser agrupado e mensurado. Esses indicadores de mensuração
contemplam a contabilidade, fornecendo informações úteis, já que ela necessita de
demonstrações contábeis com informações de natureza intelectual, humana,
ecológica e social. As informações geradas com a mensuração dos Ativos
Intangíveis são extremamente úteis para a tomada de decisões a respeito de
clientes, de pessoal e de investimentos.
Alguns modelos têm sido levantados por diversos autores no que diz respeito à
mensuração dos Ativos Intangíveis. Entre os modelos utilizados, os que são mais
destacados e referenciados por diversos autores estão:


Modelo de Controle do CI;



Balanço Patrimonial;



Monitor de Ativos Intangíveis;



Navegador Skandia;



Valor de Mercado e Valor Contábil;



As quatro perspectivas do BSC.

a) Modelo de Controle do CI
O mais recente modelo intitulado como Modelo de Controle do CI foi estudado por
Jordão, Casas Novas, Souza e Neves (2013). Esse modelo torna mais eficiente e
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eficaz o Sistema de Controle Gerencial (SGC), de modo a mensurar em termos
financeiros e em nível organizacional o valore dos ativos intelectuais e/ou
intangíveis. Esse processo inclui a expectativa das pessoas no estabelecimento
desse sistema, permitindo que elas atuem ao lado do SGC e colaborem no método
de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, individual e
coletivo, até se transformar no conhecimento organizacional.
No Modelo de Controle do CI, Figura 10, a geração de valor na empresa acontece
fundamentada na metodologia do Market Value Added (MVA) (Jordão, Casas
Novas, Souza & Neves, 2013). “Funciona de modo a mensurar o valor dos ativos
intelectuais e/ou intangíveis em termos financeiros em nível organizacional, de forma
a observar a contribuição do CI no valor de mercado adicionado” (Melo, 2015, p. 65).

Figura 10 – Modelo de Controle do CI.
Fonte: Jordão, R. V. D., Casas Novas, J. L. P. M. M., Souza, A. A,. & Neves, J. T. R. (2013, p. 211).
Controle do Capital Intelectual: Um Modelo Aplicado à Gestão dos Ativos do Conhecimento. Revista
Ibero-Americana de Estratégia. 12(2), 195-227. Recuperado em http://www.spell.org.br/
documentos/ver/16911/controle-do-capital-intelectual--um-modelo-aplicado-a-gestao-dos-ativos-doconhecimento.

Para Jordão, Casas Novas, Souza e Neves (2013), o Sistema de GC colabora para
incremento do CI e, ao mesmo tempo, se beneficia da estrutura da empresa
estabelecida para incorporar o conhecimento oriundo do capital humano e relacional.
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O modelo de Controle do CI ajuda no processo de conversão de parte do
conhecimento tácito em conhecimento explicito, facilita o processo da integração do
SCG com a estratégia e a cultura organizacional. Ele mostra como o controle cultural
pode contribuir para o estabelecimento de um efetivo SCG sobre o CI, tendo, como
premissa central o controle cultural que colabora no sistematizar parte dos
conhecimentos formadores do CI por meio das atividades de socialização dos
valores individuais e da internalização dos valores coletivos inerentes à formação da
cultura organizacional (Jordão, Casas Novas, Souza & Neves, 2013).
b) Balanço Patrimonial
Straioto (2000) apresenta um modelo de Medição e Agrupamento de Ativos
Intangíveis, que inclui os recursos humanos no ativo, os gastos de investimentos em
ativos humanos e sua amortização no Balanço Patrimonial, que pode ser elaborado
pela contabilidade juntamente com o departamento de administração de recursos
humanos da empresa. Na Figura 11 mostra-se este modelo.
BALANÇO PATRIMONIAL – EMPRESA X
(Incluindo os itens relacionados à Contabilização dos Recursos Humanos)
1 – ATIVO
- Ativo Circulante
- Ativo Realizável a Longo Prazo
- Ativo Permanente
- Ativo Imobilizado
Estrutura de Apoio aos RHs
Depreciação Acumulada
- Ativo de Investimento
Investimentos em RHs
Avaliação
Reavaliação
Desvalorização
- Ativo Diferido
Gastos de Investimentos em RHs
Amortização de Gastos em RHs

2 – PASSIVO
- Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas e Sociais
- 01 Salários e Encargos Sociais nível 1
(1ª a 4ª série Ensino Fundamental)
- 02 Salários e Encargos Sociais Nível
2 (Primário Completo)
- 03 Salários e Encargos Sociais Nível
3 (Ensino Médio e/ou Curso Técnico)
- 04 Salários e Encargos Sociais Nível
4 (Graduação)
- 05 Salários e Encargos Sociais Nível
5 (Especializações em Geral) Passivo
Exigível a Longo Prazo

Figura 11 – Balanço Patrimonial.
Fonte: Adaptado de Straioto, D. M. G. (2000). A contabilidade e os ativos que agregam vantagens
superiores e sustentáveis de competitividade – o capital intelectual. Revista Brasileira de
Contabilidade, Brasília, ano 29, n. 124, p. 38-39.
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Como demonstrado na Figura 11, o modelo sugere, também, uma forma de
mensuração do valor agregado ao valor da empresa em todos seus níveis, de
acordo com o grau de escolaridade dos funcionários, ou seja, tendo em vista o
Capital Intelectual aplicado de cada nível ao produto ou serviço nas fases do ciclo
operacional da empresa.
O modelo Balanço Patrimonial, proposto por Straioto (2000), calcula o quanto cada
nível agrega de valor à empresa em cada fase do processo produtivo. Isso envolve o
valor total do valor agregado da empresa, o que significa a sua receita total
(faturamento com vendas e/ou serviços) menos todos os impostos e as despesas de
compras. Em seguida, é necessário subtrair o valor agregado dos acionistas, que é
o valor total do capital dos acionistas multiplicado pela taxa de juros referente a esse
capital. Esse valor compreende os juros a que os acionistas teriam direito se
aplicassem o dinheiro em outro investimento com a mesma taxa de risco que
corresponde ao à taxa de Custo de Oportunidade.
Alguns fatores ainda deverão ser deduzidos, como custos operacionais e
administrativos, obtendo-se, assim, o valor da contribuição de cada nível ao valor
agregado. Esses custos se referem à folha de pagamento e à depreciação
Segundo os autores Bassan e Hauschildt (2005), o modelo proposto por Straioto
(2000) esclarece:
Assim, esse modele tem o intuito de contribuir para o gerenciamento do
capital intelectual, tornando-se uma ferramenta muito útil, pois evidencia o
custo e a necessidade de níveis de escolaridade para as diversas funções na
empresa, a determinação da necessidade de treinamento em relação ao nível
de tecnologia empregada, o custo dos funcionários para verificar se é ou não
maior que o valor que agregam à empresa, a visualização de quais níveis de
gerenciamento são realmente necessários, e a comparação entre os
investimentos feitos em educação e treinamento e o retorno sobre esses
investimentos (Bassan & Hauschildt, 2005, p. 104).
c) Monitor de Ativos Intangíveis
O Monitor de Ativos Intangíveis, Figura 12, emprega diversos indicadores que
obrigatoriamente são ligados à estratégia da empresa, com o propósito de facilitar a
obtenção e atualização dos indicadores e fundamentar o Monitor de Ativos
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Intangíveis no banco de dados da empresa. O modelo apresentado por Sveiby
(1998) enfatiza que as áreas mais importantes a serem cobertas são crescimento e
renovação, eficiência e estabilidade.
Segundo Góis (2000, p.9), “o monitor de Ativos Intangíveis foi desenvolvido com
base na análise do Capital Intelectual de Sveiby. Essa forma de mensuração vai
avaliar o crescimento do Capital Intelectual sem efetuar uma avaliação financeira do
conhecimento”.
Para Gomes (2013), o modelo possui um formato para dar visibilidade aos
intangíveis da empresa, que exibe uma série de indicadores relevantes, devendo
observar que a escolha deles depende da estratégia dessa empresa. A vantagem
deste modelo é a forma simples de apresentação e a sua fácil interpretação. Sua
limitação está na escolha dos indicadores, que é considerada complexa, não sendo
dada nenhuma ênfase aos aspectos financeiros.

ATIVOS INTANGÍVEIS
Estrutura Externa
Crescimento/Renovação

Estrutura Interna
Crescimento/Renovação

Competência das Pessoas
Crescimento/Renovação

•Crescimento orgânico do
volume de vendas.
•Aumento da participação
de mercado.
•Índice de clientes
satisfeitos ou índices de
qualidade.

•Investimentos em
tecnologia da informação.
•Parcela de tempo dedicado
às atividades internas de
P&D.
•Índice da atitude do pessoal
em relação aos gerentes, à
cultura e aos clientes.

•Parcela de vendas geradas
por clientes que aumentam a
competência.
•Aumento da experiência
média profissional (número
de anos).
•Rotatividade de
competência.

Eficiência

Eficiência

Eficiência

Lucro por cliente. Vendas
por profissional.

Proporção de pessoal de
suporte. Vendas por
funcionários de suporte.

Mudança no valor agregado
por profissional. Mudança na
proporção de funcionários.

Estabilidade

Estabilidade

Estabilidade

Frequência da repetição de
pedidos. Estrutura etária.

Idade da organização. Taxa
de novatos.

Taxa de rotatividade dos
profissionais.

Figura 12 – Monitor de Ativos Intangíveis.
Fonte: Adaptado de Sveiby, K. E. (1998). A Nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro: Campus.
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O modelo proposto por Sveiby (1998) sinaliza a competência das pessoas no que
diz respeito às atitudes dos funcionários em face das situações cotidianas, internas
ou não, que implicam geração de valor para a companhia. Tais comportamentos
podem variar de pessoa para pessoa, em função de suas características individuais
(formação profissional, temperamento, perícia, etc), sendo possível que influencie no
desempenho da empresa como um todo.
A estrutura interna abrange fatores desenvolvidos, criados ou mantidos internamente
pelos funcionários como patentes e sistemas de informações gerenciais. Em geral, a
organização se torna mais competitiva quando a sua estrutura interna consegue
apoiar adequadamente a competência do pessoal, otimizando o desempenho dos
funcionários. Já a estrutura externa se manifesta através do relacionamento da
entidade com terceiros (clientes, fornecedores, governos, etc) e do conceito que eles
detêm da mesma (Sveiby, 1998).
d) Navegador Skandia
Durante quatro anos, Edvinsson e Malone (1998) aplicaram o Modelo Navegador
Skandia na maior empresa de seguros e de serviços financeiros da Escandinávia.
Trata-se de um modelo de navegador, em que os procedimentos para a mensuração
do Capital Intelectual são dirigidos de maneira mais eficiente.
Embora o Navegador proposto não seja um instrumento de direção para toda e
qualquer organização, ele serve de referencial para direcionar trabalho com foco na
mensuração do Capital Intelectual. Ele classificar o ambiente operacional de uma
organização em cinco focos: foco financeiro, no cliente, no processo, na renovação e
desenvolvimento, e no humano. Modelo estruturado na Figura 13.
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Figura 13 – Navegador Skandia.
Fonte: Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1998). Capital Intelectual. São Paulo: Makron Books .

Para Edvinsson e Malone (1998), a atuação dos focos dos ambientes operacionais
de uma organização ocorre da seguinte forma:
O Foco Financeiro, se constitui das finanças de uma organização, é a parte mais
tangível de seu valor e a demonstração contábil que o evidencia é o Balanço
Patrimonial.
O Foco no Cliente centra-se na satisfação e no investimento no cliente, uma vez que
ele será, talvez, o único alvo na composição do faturamento. A organização atual,
que não estabelece como meta o atendimento total ao cliente, estará fadada ao
fracasso.
O Foco Humano evidencia a parte do Capital Intelectual, sendo ele os empregados e
prestadores de serviços que, em função de sua capacidade, de seu empenho, de
sua dedicação, de seu know how, etc. ratificam a presença do Capital Intelectual
(CI).
O Foco no Processo constitui-se do capital estrutural e faz parte de um segmento do
CI voltado para os procedimentos organizacionais e administrativos, fazendo com
que a empresa eleve o valor de seus Ativos Intangíveis.
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O Foco na Renovação e no Desenvolvimento é o alicerce do CI, sendo que hoje não
existe organização que consiga crescer sem atualização e inovação de seus
produtos e serviços.
e) Valor de Mercado e Valor Contábil
O modelo Valor de Mercado e Valor Contábil, de Danish Trade and Industry Council,
enfatiza que não só e necessário olhar para as séries temporais do passado,
presente e futuro, como também investigar a própria empresa e observar o contexto
em que ela está inserida.
A Figura 14 procura retratar perspectivas sobre a valorização dos Ativos Intangíveis,
pela perspectiva interna e externa. Na perspectiva interna, o valor dos ativos
construído no passado, com base na diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil, será principalmente devido a ativos que não são incluídos atualmente no
total do balanço convencional, como conhecimento, relações e imagem. A
perspectiva externa evidencia que uma companhia depende do futuro e de
estimativas. Desse ponto de vista, a diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil será relacionada principalmente devido às oportunidades de futuro da
companhia que não são avaliadas no balanço convencional.
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Psicologia de
Mercado

Valor
Contábil

Outros Ativos
Intangíveis
Ativos
Intangíveis
Ativos
Tangíveis
Ativos
Tangíveis
Passado

Outros Ativos
Intangíveis

Valor Futuro de
Performance
Atual
Presente

Sinergia com
Clientes

Sinergia com
Clientes

Mudanças no
Ramo

Mudanças no
Ramo

Mudanças no
Ramo

Novos
Produtos

Novos
Produtos

Novos
Produtos

Performace
Atual

Performace
Atual

Performace
Atual

Valor de
Vendas

Valor de
Mercado

Potencial
Econômico

Perspectivas Internas

Futuro
Perspectiva Externas

Figura 14 – Valor de Mercado e Valor Contábil.
Fonte: Adaptado de Danish Trade and Industry Council (1997). Intellectual capital accounts- reporting
and managing intellectual capital. Recuperado em: http://www.efs.dk/publikationer/rapporter/
engvidenregn/all.html. Acesso em: 9 jul. 2016.

Na opinião de Sveiby, a atenção das demonstrações contábeis está centrada
principalmente aos ativos tangíveis, em detrimento dos ativos de maior importância
na atualidade. Em razão disse,Sveiby (1998, p 238) propõe medidas para os Ativos
Intangíveis, classificando-os em três grupos:


Competência das Pessoas;



Estrutura Interna;



Estrutura Externa.

f) As Quatro Perspectivas do BSC
Com o mesmo objetivo de avaliar os Ativos Intangíveis, Kaplan e Norton (1997)
apresentam o modelo com quatro perspectivas, denominado de Balanced
ScoreCard (BSC).
a) Finanças;
b) Clientes;
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c) Processos Internos;
d) Aprendizado e Crescimento.
Com uma visão mais equilibrada, o modelo “As Quatro Perspectivas do BSC” de
Kaplan e Norton (1997), Figura 15, sinaliza medidas que buscam um equilíbrio entre
indicadores externos voltados para o acionista e clientes, e indicadores internos
referentes aos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento.

Figura 15 – As Quatro Perspectivas do BSC.
Fonte: Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1997, p. 10). A estratégia em ação balanced scorecard. (5a
ed). São Paulo: Campus.

Sob quatro diferentes perspectivas, o Balanced Scorecard fornece um referencial de
análise da estratégia utilizada para a criação de valor (Kaplan & Norton, 2000):
1. Financeira: a estratégia de crescimento, rentabilidade e risco, sob a
perspectiva do acionista.
2. Cliente: a estratégia de criação de valor e diferenciação, sob a perspectiva
do cliente.
3. Processos de negócio internos: as prioridades estratégicas de vários
processos de negócio, que criam satisfação para os clientes e acionistas.
4. Aprendizado e crescimento: as prioridades para o desenvolvimento de um
clima propício à mudança organizacional, à inovação e ao crescimento
(Kaplan & Norton, 2000, p.34).
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Marinho e Selig (2000, p.2) corroboram tal posicionamento, afirmando que BSC “é
um sistema de gestão baseado em indicadores que impulsionam o desempenho,
proporcionando à organização uma visão do negócio atual e futura, de forma
abrangente.” O modelo consegue, a partir da missão e da estratégia, revelar através,
dos indicadores adotados, quais os objetivos que empresa deseja alcançar.
Nesta seção, pode-se observar que a expressão Capital Intelectual evoluiu ao longo
do tempo, não só na sua definição como também nos modelos utilizados. Com o
objetivo de buscar o aumento do valor da organização Melo (2015), esses modelos
englobam os ativos da empresa, do conhecimento, da valorização de seus
profissionais até a forma de materializar processos e conhecimentos.
Após a apresentação de alguns modelos mais citados para a mensuração do Capital
Intelectual, com suas vantagens, desvantagens e características, observa-se que
diversos autores, no decorrer do tempo, elaboraram modelos para mensurar os
Ativos Intangíveis. Cabe aos profissionais de cada área com sua respectiva estrutura
e cultura organizacional, pesquisar qual o modelo que agregue valor para a empresa
e que atenda às exigências do mercado.
A próxima seção focaliza os modelos que se adequarem para avaliação do Capital
Intelectual das Instituições de Ensino Superior (IES).
2.3 As Instituições de Ensino Superior e os Ativos Intangíveis
De acordo com o MEC, citado por Cajueiro (2008), as instituições de ensino superior
são organizadas de forma acadêmica e administrativa. A organização acadêmica
classifica as Instituições de Ensino Superior - IES em instituições universitárias e não
universitárias. Já a organização administrativa é classificada pela natureza da sua
mantenedora em instituição pública e privada.
As Instituições de ensino superior pública são criadas por projeto e Lei e
iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Pode Executivo. Já as
Instituições de Ensino Superior - IES Privada são criadas por credenciamento
junto ao Ministério da Educação, são mantidas e administradas por pessoas
físicas ou jurídicas. Podem ter fins lucrativos com vocação social empresarial,
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ou não ter fins lucrativos com vocação comunitárias, confessionais ou
filantrópicas (Cajueiro, 2008, p. 74).
Como as demais organizações empresariais, as IES possuem diversos concorrentes
e se apresentam como instituições presenciais, virtuais ou semipresenciais. Para se
permanecer competitivo, requer-se de seus gestores a adoção de políticas e acesso
às inovações tecnológicas, buscar eficiência organizacional (Feitosa, 2015).
De acordo com Feitosa (2015), entendendo a valorização e a importância do
conhecimento, compreende-se que ele suas raízes filtradas na Gestão do Capital
Intelectual e que deve ser reconhecidos como Ativos Intangíveis. Entretanto, devido
à dificuldade de reconhecimento desses ativos, órgãos e profissionais da área
discutem bastante o assunto.
São palavras de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001):
A capacitação para o conhecimento é capaz de gerar conhecimento com
mais qualidade e velocidade, influenciar a satisfação dos funcionários,
melhorar a imagem da organização e o relacionamento com os clientes,
criando Ativos Intangíveis para a organização que permitem aumentar a
competitividade e gerar resultados financeiros em última instância (Pereira,
Mafra Pereira, Vasconcelos & Tavares Ferreira, 2015, p. 285).
Com base no contexto apresentado, observa-se que há necessidade de possuir e de
fazer evoluir os processos de mensuração dos Ativos Intangíveis não somente para
as IES e discentes, mas também para os docentes, sendo eles uma das peçaschave para geração do conhecimento, o Capital Intelectual, e uma possível geração
de valor para a instituição.
A próxima subseção enfatiza a avaliação das IES e a evolução dessa avaliação no
decorrer do tempo, apresentando os processos e mecanismos de avaliação.
2.3.1 Avaliação das Instituições de Ensino Superior
Ao longo do tempo houve várias transformações no ensino superior brasileiro, desde
sua origem até os dias atuais. As mudanças sociais, econômicas e tecnológicas,
ocorridas no mundo inteiro, exigiram uma evolução tanto da IES Públicas como
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Privadas. As IES sempre exerceram um papel importante no processo de
aprendizagem, na construção da sociedade. No Brasil, o Ensino Superior foi se
desenvolvendo lentamente e, desde a sua origem até os dias atuais, passou por
várias mudanças e houve aplicação de modelos que mensuram o desenvolvimento
intelectual (Cajueiro, 2008).
De acordo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a evolução da Avaliação de
Instituições de Ensino Superior, aponta que há mecanismos de avaliação desde
1980 nas universidades brasileiras. A Universidade de Brasília criou seu próprio
Centro de Avaliação Institucional (CAI) e realizou ações até 1994 (MEC, 2003).
Em 1991, pode-se destacar o trabalho desenvolvido pela Comissão Interinstitucional
Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), em que foram avaliados os
cursos de Medicina. Ainda nos anos 90, o MEC teve forte presença nas
universidades brasileiras com o Programa de Avaliação Institucional das
Universidades Brasileiras (PAIUB) até 1996, quando foi implantado o Exame
Nacional de Cursos (ENC). No ano seguinte, teve início a implantação da Avaliação
das Condições de Ofertas, que logo se transformou em Avaliação das Condições de
Ensino (ACE). O ENC avalia os alunos por meio de uma prova final dos cursos, já o
ACE avalia a organização didática pedagógica, o corpo docente e as instalações dos
cursos (Porto & Régnier, 2003).
De acordo com Porto e Régnier (2003), para que o Exame Nacional de Cursos
(ENC) e à Avaliação dos Condições de Ensino (ACE) captem as características do
ensino superior em toda a sua complexidade, são adicionados mais dois aspectos
da atividade acadêmica: A Capacidade Institucional e a Responsabilidade do Curso
para com a Sociedade. O sistema do MEC também possui outro elemento na
avaliação: os compromissos da instituição e do curso com a superação de seus
problemas e limitações, para assegurar a qualidade do ensino superior.
As bases da avaliação do Ensino Superior, proposta como o Sistema Nacional de
Avaliação e Progresso da Educação Superior, estão apoiadas em quatro pilares:
a) O processo de ensino;
b) O processo de aprendizagem;
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c) A capacidade institucional;
d) A responsabilidade do curso com a sociedade em geral (MEC, 2003).
Porto e Régnier (2003) enfatizam que, para cada um dos quatro pilares foram
construídos indicadores parciais combinados, os quais vão compor um Índice do
Desenvolvimento do Ensino Superior (IDES). Exigindo-se ainda um Protocolo de
Compromissos, a ser cumprido pela direção do curso e da instituição, visando à
superação das falhas, insuficiências e dificuldades identificadas, fará parte do
relatório final de avaliação.
Com a Lei n° 10.861, criada em 2004, o SINAES criou a avaliação sistemática das
instituições de educação superior, dos cursos superiores e do desempenho dos
estudantes. Com o novo processo de avaliação foram estabelecidos indicadores de
qualidade em todos os aspectos: ensino, pesquisa, extensão, desempenho dos
alunos, gestão da instituição, corpo docente e infraestrutura, entre outros (MEC,
2010).
Em 2007 foi realizado o primeiro ciclo de avaliação com a metodologia dos SINAES.
Desde então, a renovação de qualquer ato autorizativo, seja de recredenciamento
de instituição ou de renovação de reconhecimento de curso, passou a ser
obrigatoriamente condicionada à avaliação positiva (MEC, 2010).
O MEC (2010) define que a realização dos processos avaliativos é de
responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep, sendo coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES).
De acordo com o Ministério da Educação e Cultura os principais instrumentos e
indicadores são: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE);
Conceito Preliminar de Curso (CPC); Índice Geral de Cursos (IGC) (MEC, 2010).
O ENADE avalia o aprendizado dos alunos em relação ao conteúdo previsto nas
diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades e
competências. Obtendo um desempenho insatisfatório, o MEC pode abrir processo
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de supervisão, em que as instituições deverão adotar medidas para sanear as
deficiências apontadas nos cursos (MEC, 2010).
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é composto pela nota do ENADE, pelo
Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e por
fatores que consideram a titulação dos professores, o percentual de docentes que
cumprem regime parcial ou integral (não horistas), recursos didático-pedagógicos,
infraestrutura e instalações físicas. O conceito vai de 1 a 5, sendo que os cursos que
obtiverem CPC 1 e 2 automaticamente são incluídos no cronograma de visitas dos
avaliadores do INEP para verificação in loco das condições de ensino. Cursos com
conceito igual ou maior que três podem optar por transformar o CPC em conceito
permanente. O CPC é divulgado a cada três anos para cada grupo de cursos, junto
com os resultados do Enade (MEC, 2010).
O índice Geral de Cursos (IGC) é sintetizado em um único indicador, a qualidade de
todos os cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu de cada universidade,
centro universitário ou faculdade do país. A nota do IGC vai de 1 a 5 e é publicada
anualmente pelo INEP/MEC, após a divulgação dos resultados do ENADE. O IGC é
critério nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições,
processo de autorização para novos cursos e é usado para orientar a expansão do
ensino com qualidade. As instituições com IGC inferior a três, podem ter seus
pedidos de abertura de novo curso indeferidos pelo MEC; instituições com notas
igual ou superior ficam dispensadas da autorização do MEC para abertura de cursos
(MEC, 2010).
Diante do contexto apresentado sobre avaliação das Instituições de Ensino Superior
(IES), verifica-se que as propostas existentes para a avaliação, principalmente no
que se refere aos Ativos Intangíveis, não especificam a avaliação dos docentes,
limitam-se apenas à avaliação das IES e dos discentes. As avaliações realizadas,
em grande parte não evidenciam o que pode ser contabilizado pela contabilidade
tradicional.
A próxima seção apresenta o modelo para mensuração do Capital Intelectual
Docente, buscando focalizar os Ativos Intangíveis, uma vez que os ativos tangíveis
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possuem mensuração na contabilidade tradicional. Esse modelo se destaca devido à
sua relação com o objetivo da pesquisa.
2.3.2 Identificação de Modelos para Mensuração do Capital Intelectual Docente
Ao longo do tempo, pode-se observar a evolução e relevância que o tema vem
assumindo. Apesar de a literatura abordar mais a valorização destes Ativos
Intangíveis para organizações industriais, o estudo do Ativo Intangível em
Instituições de Ensino Superior (IES) vem crescendo.
O aumento dos estudos voltados para IES é o reflexo da evolução na economia do
conhecimento. Com a facilidade e o acesso às IES, inúmeras instituições vêm, cada
dia mais, exigindo dos gestores mudanças nos quadros organizacionais, pois
querem profissionais qualificados e preparados para atuar com eficiência e
qualidade. A exigência por melhorias vem por parte das políticas educacionais e por
parte dos clientes (Feitosa, 2015).
2.3.2.1 Modelo Proposto por Peroba (2013)
Uma pesquisa realizada com professores e coordenadores do Mestrado Profissional
em Administração (MPA), buscou identificar as necessidades de elaborar um modelo
válido para avaliar o Capital Intelectual em Instituições de Ensino Superior no Brasil
(Peroba, 2013).
Com os resultados obtidos na pesquisa, Peroba (2013) propôs um modelo baseado
em outros dois já consolidados, sendo eles o modelo de “Demonstração de Capital
Intelectual utilizado pelas universidades austríacas (Wissensbilanz); Demonstração
de Capital Intelectual das Universidades (ICU – Intellectual Capital of Universities)
elaborado pelo Observatório das Universidades Europeias (OEU)” (Peroba 2013, p
162). Peroba (2013) propôs um modelo mais aproximado das Instituições Superiores
do Brasil, o qual possui três seções, sendo elas:


Plano Estratégico;



Ativos Intangíveis Críticos;
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Indicadores de Capital Intelectual separados em dimensões (Capital
Estrutural, Capital Relacional e Capital Humano).

a) Primeira Seção
No modelo de Peroba (2013), a primeira seção é apresentada em forma narrativa,
sendo que o gestor de cada curso fala sobre o plano estratégico desse curso,
estabelecendo suas metas e seus objetivos, descrevendo qual o caminho a ser
percorrido. Esse modelo é apresentado como uma etapa flexível, todavia
reconhecida polos autores Marr, Gray e Neely (2003) como uma das principais
etapas na avaliação do Capital Intelectual. O autor afirma que a avaliação do Capital
Intelectual pode ser utilizada para formular estratégias de negócio da organização, o
que significa que essa é uma via de mão dupla, como pode ser observado na Figura
16.

Figura 16 – Relação entre o Capital Intelectual e os Objetivos Estratégicos.
Fonte: Peroba, T. L. C. (2013, p 167). Modelo de Avaliação de Capital Intelectual para os Cursos de
Mestrado Profissional em Administração: Uma contribuição para a Gestão das Instituições de Ensino
Superior. (Tese Doutorado em Administração). Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

No modelo de Peroba (2013), constam os três objetivos estratégicos definidos por
Sánchez, Chaminade e Olea (2000): Nível de Análise; Classificação dos Intangíveis;
e Classificação dos Indicadores.
No entanto, a avaliação e evidenciação do capital intelectual de uma
organização ou de um departamento não dependem somente de
desdobramentos de investimentos e recursos intangíveis relacionados aos
seus objetivos estratégicos específicos. A percepção do valor do capital
intelectual irá depender da avaliação de diferentes quesitos, que podem estar
ligados a:
 objetivos estratégicos específicos da organização que está sendo
analisada;
 objetivos estratégicos relacionados à sua atividade;
 objetivos estratégicos gerais (Peroba, 2013, p. 168).
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Nesse sentido, entende-se que a primeira seção do modelo de avaliação de Capital
Intelectual está associada sobre tudo à etapa da formulação de indicadores
específicos, para o acompanhamento dos seus objetivos e de suas metas
individuais. Esses objetivos e essas metas não geram indicadores que possam, ou
tenham a pretensão de permitir comparações com outros cursos concorrentes,
embora a definição de indicadores de Capital Intelectual específicos ao curso seja
essencial para tornar possível o acompanhamento periódico das metas e estratégias
que refletem as suas prioridades (Peroba, 2013).
Para a elaboração do documento que é construído na primeira seção, Peroba (2013)
propôs algumas questões que irão nortear a narrativa do plano estratégico,
compondo, desse modo, as informações que irão aparecer na primeira seção do
demonstrativo:
 Quais são os principais objetivos e metas do curso para o período
analisado?
 Quais são os principais recursos necessários para o atingimento dos
objetivos e das metas estipulados?
 Quais atividades precisam ser desenvolvidas para o atingimento dos
objetivos e das metas estipulados?
 Quais são as políticas de ensino, pesquisa e gestão do curso e o que
precisa ser modificado?
 Quais são as contribuições do curso para o desenvolvimento social da
região?
 Quais as relações existentes entre o curso e outras instituições acadêmicas
e não acadêmicas merecem ser destacadas?
 O que o curso oferece que o diferencia de outros cursos?
 Como é o processo de seleção de discentes, o programa de nivelamento
dos ingressos e o processo de acompanhamento dos egressos?
 Como é o processo de seleção e contratação de docentes e pessoal
administrativo do curso, o plano de carreira oferecido e o processo de
substituição?
 Quais são as perspectivas de mudanças na infraestrutura oferecidas pelo
curso no que tange à expansão de acervo, renovação de instalações e
equipamentos e horário de funcionamento e atendimento ao público interno
e externo? (Peroba, 2013, p. 170).
Embora as questões possam parecer difíceis de serem respondidas ou, em alguns
casos, muito subjetivas, a intenção de Peroba (2013) foi criar um roteiro que
pudesse nortear os cursos no processo de construção do plano estratégico que fará
parte do modelo de avaliação de Capital Intelectual.
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b) Segunda Seção
A segunda seção definida por Peroba (2013) tem como propósito a construção de
uma lista de Ativos Intangíveis que possam justificar a inserção dos principais ativos
e o modo como as atividades estão sendo desenvolvidas para aumentar o valor
desses recursos e gerarem o Capital Intelectual. Como na primeira seção, essa
segunda seção é delimitada por seu contexto narrativo, porém o seu objetivo é
estabelecer uma conexão entre os ativos e o planejamento estratégico da
organização, através de três perguntas que atuam como fio condutor, com proposito
de destacar os principais recursos e sua ligação com as atividades desenvolvidas
pelo curso.


Quais são os principais recursos intangíveis existentes?



Quais são as principais atividades intangíveis desenvolvidas?



Quais os aspectos críticos relacionados a este ativo para o atingimento das
metas e dos objetivos estratégicos apresentados na primeira seção?

Os Ativos Intangíveis gerados são considerados comuns a todos os cursos. Isso
significa que a segunda seção, cria uma lista que possibilite a comparação entre
diferentes cursos, por meio da elaboração de um rol de Ativos Intangíveis que possa
detectar onde se encontram os principais recursos e onde estão sendo
desenvolvidas as principais atividades que irão aumentar o valor desses recursos e
gerar o Capital Intelectual das organizações analisadas (Peroba, 2013).
Completando o contexto apresentado por Peroba (2013), Feitosa (2015) corrobora
este contexto afirmando que o objetivo da segunda parte do modelo de Capital
Intelectual não é somente apresentar os Ativos Intangíveis críticos, mas também
evidenciar os recursos que precisam ser criados ou adquiridos e as iniciativas que
estão em processo e devem ser planejadas para desenvolver esses recursos.
c) Terceira Seção
A terceira e última seção do modelo de avaliação de Capital Intelectual, proposto por
Peroba (2013), destaca indicadores, conhecidos como métricas, para a avaliação do
Capital Intelectual dos cursos. Os indicadores escolhidos para integrar o modelo de
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Capital Intelectual (Indicadores Gerais, Indicadores Setoriais e Indicadores
Específicos para os Cursos) buscam ter algumas características relevantes, como:
 Promover a visualização do andamento dos diferentes processos e seus
resultados para os atendimentos aos objetivos estratégicos traçados;
 Serem relevantes para a área de avaliação e o tipo de curso analisado;
 Facilidade para sua construção, tornando viável a elaboração dos
indicadores por qualquer instituição avaliada;
 Facilidade de comparação entre diferentes cursos avaliados,
independentemente de seu porte ou estágio de maturação. (Peroba, 2013,
p. 184)
Peroba (2013), com foco na classificação dos indicadores relacionados aos cursos
apresenta uma estrutura, conforme Figura 17, para identificação e classificação dos
indicadores do Capital Intelectual.

Figura 17 – Classificação dos Indicadores de Capital Intelectual dos Cursos.
Fonte: Peroba, T. L. C. (2013, p. 186). Modelo de Avaliação de Capital Intelectual para os Cursos de
Mestrado Profissional em Administração: Uma contribuição para a Gestão das Instituições de
Ensino Superior. (Tese Doutorado em Administração). Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Indicadores gerais são específicos para a área de atuação do negócio quando se
referem a processos e definições que são particulares ao ramo de atividade da
empresa; e específicos para a organização quando necessitam de uma prévia
definição da empresa ou quando a definição desse indicador pode variar entre
diferentes companhias (Peroba, 2013).
 Indicadores setoriais são os indicadores específicos para as atividades (setoriais),
apresentam indicadores aplicáveis a todos os cursos (Peroba, 2013).
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 Indicadores específicos para o curso são os indicadores definidos para o curso,
que não são objeto de pesquisa desta dissertação, e que são aplicados apenas
ao curso avaliado, por estarem relacionados aos seus objetivos estratégicos
(Peroba, 2013).
 Indicadores intercursos promovem comparações por meio da adoção de
indicadores do mesmo grupo, por diferentes instituições em um dado período de
tempo (Castrillo, 2006a) citado por (Peroba, 2013).
 Indicadores intracursos promovam o acompanhamento da evolução do Capital
Intelectual da instituição avaliada ao longo do tempo. Como resultado dessa
análise interna, os usuários do demonstrativo poderão avaliar os resultados,
acompanhar a evolução ou involução dos números apresentados e o atendimento
às metas e aos objetivos estratégicos delineados (Castrillo, 2006a) citado por
(Peroba, 2013).
Os indicadores apresentados no modelo de Peroba (2013) procuram promover não
somente a comparação entre cursos, mas também acompanhar os objetivos e as
metas específicas da instituição traçadas para o período analisado. Feitosa (2015)
complementa dizendo que o modelo propõe que os indicadores atribuam valores em
uma escala de 0 a 100 com o objetivo de medir a importância dos atributos ligados
ao Capital Intelectual na visão dos gestores.
Como os ativos fixos e tangíveis não são os únicos que acrescentam valor às
organizações atualmente, o ideal é a compreensão e o condicionamento dos
gestores no que diz respeito à importância das relações dos ativos com o mercado e
com seus empregados para gerar vantagens competitivas.
De forma sintetizada, a Figura 18 apresenta os principais autores utilizados na
fundamentação do Referencial Teórico, no qual correlaciona aos objetivos
específicos propostos nesta pesquisa.
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Seção

2.1 Características da
Sociedade do Conhecimento

Autores
Alvarenga Neto (2005); Choo (2002); Davenport e
Prusak

(1998); Dixon (2000); Gomes (2014);

Polanyi (1967); Sveiby (1998); Wittgenstein (1962).
Antunes

(2000);

Davenport

e

Prusak (1998);

2.1.1 Os Princípios da Gestão

Edvinsson e Malone (1998); Mollerstrand (2003);

do Conhecimento

Nonaka e Takeuchi (1997); Sveiby (1998); Terra
(2000); Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000).

2.1.2 A Importância dos Ativos
Intangíveis

Antunes (2000); Brooking (1996); Catelli e Santos
(2001); Edvinsson e Malone (1998); Sá (2000);
Webber (2000).
Edvinsson

e

Malone

(1998);

Freire

(2012);

2.1.3 A Natureza dos Ativos

Mollerstrand (2003); Nonaka, Toyama e Konno

Intangíveis

(2001); Ritta e Einsslin (2010); Srour (1998); Terra
(2000).

2.2 Desafios da Mensuração

Edvinsson e Malone (1998); Flamholtz e Main

dos Ativos Intangíveis

(1999); Iudícibus (1998); Pacheco (2005).
Feitosa (2015); Flamholtz e Main (1999); Hoss

2.2.1 Contabilidade e os
Ativos Intangíveis

(2003); Iudícibus (1998); Kaplan e Norton (1997);
Melo

(2015);

Perez

e

Famá

(2006);

Schnorrenberger (2004); Silveira (2000); Stewart
(1998); Williams, Stanga e Holder (1989).

2.2.2 O Processo de Medição

Butler, Cameron e Miles (2000); Danish Trade and

e Agrupamento dos Ativos

Industry Council (1997); Gomes (2001); Kaplan e

Intangíveis

Norton (1997); Lev (2000); Martinez (1999).

2.2.3 Modelos e Método para

Bassan e Hauschildt (2005); Danish Trade and

Avaliação dos Ativos

Industry Council (1997); Edvinsson e Malone

Intangíveis

(1998); Feitosa (2015); Góis (2000); Jordão, Casas
Continua na próxima página
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Continuação

Novas, Souza e Neves (2013); Kaplan e Norton
(1997); Melo (2015); Petty e Guthrie (2000); Straioto
(2000); Sveiby (1998).
2.3 As Instituições de Ensino

Cajueiro (2008); Feitosa (2015); Pereira, Mafra

Superior e os Ativos

Pereira, Vasconcelos e Tavares Ferreira (2015);

Intangíveis

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).

2.3.1 Avaliação das
Instituições de Ensino
Superior
2.3.2 Identificação de Modelos
para Mensuração do Capital
Intelectual Docente

Cajueiro

(2008);

MEC

(2003);

MEC

(2010);

Osni (2003); Porto e Régnier (2003).

Feitosa (2015); Marr, Gray e Neely (2003); Peroba
(2013); Sánchez, Chaminade e Olea (2000).

2.3.2.1 Modelo Proposto por

Feitosa (2015); Marr, Gray e Neely (2003); Peroba

Peroba (2013)

(2013); Sánchez, Chaminade e Olea (2000).

2.3.2.2 PRMD da IES
Pesquisada

Anexo A.

Figura 18 – Principais autores da Fundamentação do Referencial Teórico.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada na realização da pesquisa.
Para a análise, foi utilizado o modelo PRMD - Programa de Reconhecimento do
Mérito Docente desenvolvido pela IES.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na
pesquisa, visando alcançar os objetivos traçados.
Assim, eles irão identificar e explicar as unidades de análise e de observação, aos
sujeitos da pesquisa, como também, a definição dos procedimentos para a coleta de
dados abordando os instrumentos, técnicas de amostragem e seleção, e por último,
fundamentação dos procedimentos para a análise dos dados.
3.1 Caracterização da Pesquisa
Quanto aos fins, a pesquisa foi caracterizada como descritiva. Para Collis e Hussey
(2005), a pesquisa é vista como descritiva, por descrever o comportamento dos
fenômenos através da análise de dados que respondem em geral perguntas através
de uma abordagem quantitativa e qualitativa.
Cervo, Bervian e Da Silva (2007) corrobora Collis e Hussey (2005) quando afirmam:
A pesquisa descritiva registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem
manipulá-los. Procura descobrir com a maior precisão possível, a frequência
com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outras naturezas e
suas características. Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o
fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas ideias.
(Cervo, Bervian & Da Silva, 2007, p. 61).
Quanto aos meios a pesquisa foi caracterizada como documental e de campo. Uma
pesquisa documental “busca informações em documentos que não receberam
nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas,
cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” (Oliveira,
2007, p. 69). A pesquisa de campo é uma investigação empírica em uma instituição
onde ocorre um fenômeno (Vergara, 2015).
A pesquisa também é classificada como um estudo de caso, com abordagem
qualitativa e quantitativa, a fim de explorar a mensuração do Capital Intelectual
Docente na IES pesquisada. Marconi e Lakatos (2011) definem estudo de caso
como pesquisa que resume informações detalhadas, por ter como premissa, um
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caso estudado com profundidade, podendo ser considerado representativamente
muitos outros.
O método quantitativo por natureza é focado na mensuração dos fenômenos. Já o
método qualitativo é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para
obter um entendimento de atividades sociais e humanas (Collis & Hussey, 2005).
Com os métodos apresentados, buscou-se realizar uma triangulação. Para Marconi
e Lakatos (2011, p. 285), a triangulação “consiste na combinação de metodologias
diversas no estudo de um fenômeno. Tem por objetivo abranger a máxima amplitude
na descrição, explicação e compreensão do fato estudado”.
Corroborando Marconi e Lakatos (2011), Vergara (2015) define a triangulação como
sendo o uso de diferentes fontes de dados pelo pesquisador na investigação de um
fenômeno, em prol de detectar ou diminuir possíveis ambiguidades provocadas pela
subjetividade da pesquisa. “A triangulação, também chamada de abordagem
multimétodos, pode ser explorada com base em dois pontos de vista: como uma
estratégia para o alcance da validade do estudo e como uma alternativa para a
obtenção de novas perspectivas, novos conhecimentos” (Vergara, 2015, p. 248).
3.2 Unidades de Análise e de Observação, e Sujeitos da Pesquisa
Pelo fato de esta tratar de um estudo de caso, é necessária a descrição da unidade
de análise. Essa unidade foi uma instituição de ensino superior privado com 14
unidades em Minas Gerais, situadas nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Bom
Despacho, Contagem, Divinópolis, Pouso Alegre e Sete Lagoas. Atuando no
mercado acadêmico há 55 anos, essa instituição vem oferecendo formação
profissional em diversas áreas da atuação, cursos de graduação, graduação
tecnológica, especializações lato sensu e stricto sensu.
A unidade de observação foi constituída por professores e por membros da Alta
Direção, objeto deste estudo. A população da pesquisa quantitativa foi composta por
um universo de 743 (setecentos e quarente e três) professores de diversos cursos
distribuídos nas 14 unidades da instituição. “Na análise quantitativa, a ênfase é na
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quantificação de seus ingredientes, ou seja, na frequência da aparição no texto de
certas palavras, expressões, frases temas, etc., e não nos aspectos semânticos do
texto” (Marconi & Lakatos, 2011, p. 286).
Os respondentes da pesquisa qualitativa foram três membros da Alta Direção
responsáveis pelo planejamento e pelas estratégias da Instituição. Esses membros
foram escolhidos intencionalmente, pois atuaram ativamente na criação do PRMD. A
amostra usada na pesquisa quantitativa foi não probabilística por acessibilidade.
Marconi e Lakatos (2003) afirmam que, na amostragem não probabilística, não se
faz uso de formas aleatórias de seleção.
Da população de 743 professores, 162 participaram da pesquisa. Os participantes
da pesquisa retratam o universo pesquisado, proporcionando uma confiança de
95%, com uma margem de erro de 6,84% para mais e para menos.
3.3 Procedimentos para a Coleta de Dados
Na primeira etapa da pesquisa, foram coletados e apresentados os aspectos
introdutórios, fundamentação teórica dos Ativos Intangíveis, e também, o processo
de identificação, medição, agrupamento e aplicação. Esse procedimento responde
ao primeiro objetivo específico desta pesquisa. Este método e definido como um
estudo bibliográfico. Cervo, Bervian e Da Silva (2007) afirmam que a pesquisa
bibliográfica é sempre a primeira comunicação para qualquer pesquisa científica. Já
Marconi e Lakatos (2011) definem a pesquisa bibliográfica como parte de leituras
globais existentes para extrair as considerações e conclusões sobre um determinado
assunto.
Na segunda etapa, foi realizada entrevista com a alta diretoria para identificar quais
foram os objetivos que levaram à implantação do Programa de Reconhecimento do
Mérito Docente (PRMD) e saber se esses objetivos foram alcançados (Apêndice A).
De acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007), a pesquisa possui característica
de entrevista, quanto aos meios, por ser uma conversa orientada para um objetivo
definido, com foco na obtenção de dados que não podem ser encontrados em
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registros e fontes documentais. “Esses dados serão utilizados tanto para o estudo de
fatos como de casos e de opiniões” (Cervo, Bervian & Da Silva, 2007, p. 51).
Dando sequência à terceira etapa do desenvolvimento desta pesquisa, foram
aplicados questionários aos professores, objetivando avaliar suas opiniões com
relação aos critérios propostos pela instituição para reconhecimento dos docentes.
Esse tipo de abordagem, segundo Marconi e Lakatos (2011), é definido como
quantitativo por ter enfoque em três descrições: objetividade, sistematização e
quantificação dos conceitos. O questionário (Apêndice B) foi desenvolvido pelo autor
desta dissertação, com base nas dimensões propostas no PRMD. No fim do
questionário, foi disponibilizada uma questão aberta, para que os docentes
apontassem pontos de melhoria para o PRMD.
De posse dos resultados obtidos na terceira etapa, a realização da quarta e última
etapa constitui-se em analisar o projeto Programa de Reconhecimento do Mérito
Docente (PRMD) implantado em uma IES Privada. Essa implantação teve como
objetivos identificar quais são as possíveis melhorias que podem ser feita no PRMD,
deixando-o mais coerente com os objetivos da instituição, com a visão da Alta
Direção e dos professores, respondendo ao quarto objetivo específico desta
pesquisa.
3.4 Procedimentos para o Tratamento dos Dados
A estratégia para os procedimentos da análise dos dados foi correlacionada aos
objetivos específicos apresentados nesta pesquisa, buscando autores, que darão
sustentação teórica para o assunto abordado, e os instrumentos de coleta de dados
adequados.
Os dados obtidos nas entrevistas foram tratados pelo método de análise de
conteúdo. Dellangnelo e Silva (2005) afirmam que este procedimento de análise é
uma das técnicas de análise de dados mais utilizadas no campo da administração
no Brasil, sobre tudo quando se trata de pesquisa qualitativa. Para Flick (2009), a
análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a coleta dos dados,
desenvolve técnicas apropriadas que darão sentido ao trabalho realizado.
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Os dados pertinentes da pesquisa quantitativa foram analisados com base em
estatística descritiva. A estatística descritiva consiste na recolha, apresentação,
análise e interpretação de dados numéricos, através de instrumentos, como
quadros, gráficos e indicadores numéricos (Reis, 1996). Corroborando Reis (1996),
Gomes (2014) afirma que:
A estatística descritiva fornece resumos simples sobre a amostra e sobre as
observações que foram feitas. Esses resumos tanto podem formar a base da
descrição inicial dos dados, como parte de uma análise estatística mais
extensa, ou eles podem ser suficientes por si mesmos (Gomes, 2014, p. 44).
Com base nas informações obtidas, geradas pela análise de conteúdo e resumo da
estatística descritiva, foram originadas tabelas e gráficos contextualizados para
apresentação dos dados da pesquisa. As informações levantadas buscaram a
melhor forma do reconhecimento por meritocracia através da mensuração do Capital
Intelectual Docente. Esse processo segue três etapas:
1. Planejamento: Realização de pesquisas em diversas fontes bibliográficas,
destacando a gestão do conhecimento, Ativos Intangíveis, Capital Intelectual
e o uso de indicadores para mensuração do capital intangível;

2. Coleta: Realização de entrevista utilizando o Apêndice A com a direção da
IES pesquisada, aplicação de questionário usando o Apêndice B com os
professores

dessa

mesma

instituição

e

análise

do

Programa

de

Reconhecimento do Mérito Docente, Anexo A;

3. Análise: Serão elaborados resumos qualitativos e quantitativos com os
resultados obtidos nas entrevistas, no questionário e na análise documental,
que por sua vez, dentro do possível, serão analisados e discutidos.
3.5 Procedimentos para a Análise dos Dados
A Figura 19 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados e correlaciona os
objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão sustentação
teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa a ser realizada e os
instrumentos de coleta de dados correspondentes.
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Objetivos Específicos
Identificar indicadores
para mensuração dos
Ativos Intangíveis que
possam ser aplicados
na IES Privada
pesquisada;

Analisar a estratégia da
diretoria da IES na
aplicação do PRMD e
os resultados da
implementação.
Analisar a percepção
dos docentes da IES
com relação aos
critérios propostos no
PRMD;
Identificar possíveis
melhorias no PRMD,
com base nos
resultados da pesquisa.

Autores

Fonte/
Instrumento de
coleta de dados

Terra (2000);
Peroba (2013);
Feitosa (2015);
Jordão, Casas
Novas, Souza &
Neves (2013).
Terra (2000);
Peroba (2013);
Feitosa (2015).

Terra (2000);
Peroba (2013);
Feitosa (2015).

Terra (2000);
Peroba (2013).

Figura 19 – Estratégia de Análise de Dados.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Tipo de
Pesquisa

Referencial
Pesquisa
bibliográfica e Teórico e
documental
ANEXO A

Pesquisa
documental
(PRMD) e de
campo.
Pesquisa
documental
(PRMD) e de
campo.
Pesquisa
bibliográfica,
documental
(PRMD) e de
campo.

ANEXO A
APÊNDICE A

ANEXO A
APÊNDICE B

ANEXO A
APÊNDICE A e B
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados das pesquisas realizadas nos diversos campi
da IES pesquisada e a análise e discussão desses resultados. Para atingir os
objetivos do estudo, esta etapa foi estruturada em quatro subseções: a primeira trata
da caracterização dos pesquisados; a segunda discorre sobre o resultado global da
pesquisa qualitativa, referente à entrevista realizada com a Alta Direção (Apêndice
A); a terceira parte apresenta análise dos resultados da pesquisa quantitativa,
referente aos formulários respondidos pelos docentes; e a quarta discute os
resultados obtidos das pesquisas qualitativa e quantitativa.
4.1 Caracterização dos Pesquisados
A pesquisa qualitativa foi realizada com três funcionários da alta administração:


O Diretor Executivo (ex-reitor);



A Assessora da Vice-Presidência de Operações do Grupo;



O Analista Sênior da Diretoria Acadêmica.

A Figura 20 apresenta o perfil dos entrevistados, relacionando o cargo ocupado, a
formação acadêmica e tempo de serviço prestado à instituição.

Entrevistados

Cargo ocupado

1

Diretor Executivo

2

Assessora da Vice-Presidência

3

Analista Sênior

Formação

Tempo de casa

Mestre

15 anos

Especialista

28 anos

Mestre

4 anos

Figura 20 – Perfil da Alta Direção.
Fonte: Dados da pesquisa

A população da pesquisa quantitativa foi composta por 743 (setecentos e quarenta e
três) docentes de curso das diversas unidades. Inicialmente se pensou em realizar
uma pesquisa censitária, isto é, enviando o questionário para toda a população.
Entretanto responderam ao questionário somente aqueles docentes que se
disponibilizaram a fazer isso, perfazendo um total de 162 (cento e sessenta e dois)
respondentes. Com esse número de respondentes, a pesquisa retrata o universo
pesquisado garantindo uma confiança de 95%, com uma margem de erro de 6,84%
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para mais e para menos. A amostragem para esse estudo foi não probabilística por
acessibilidade.
Três campi, de Bom Despacho, Divinópolis e Pouso Alegre, não constaram nos
resultados, uma vez que não houve respondentes. Portanto, dos 14 campi da IES 11
participaram da pesquisa (dez de Belo Horizonte e um de Sete Lagoas), ressaltando
que alguns docentes lecionam em mais de uma unidade e, devido a isso, tinham a
opção de marcar mais de um campus. A distribuição da frequência de respondentes
por campos é apresentada na Figura 21.

80%

Barro Preto

70%

Betim

60%

Contagem

50%

Guajajaras

0%

Liberdade
Linha Verde
0,6%

4,9%

15,4%

9,9%

6,2%

10%

14,2%

20%

15,4%

30%

João Pinheiro
13,0%

40%

22,8%

Barreiro

22,8%

Aimorés

90%

25,9%

100%

Raja
Sete Lagoas

Figura 21 – Distribuição de Frequências por Campus.
Fonte: Dados da pesquisa.

Como apresentado, a unidade Aimorés teve o percentual mais alto com um total de
25,9% dos respondentes, seguidos da unidade Barreiro e Barro Preto, ambas as
unidades com 22,8%. Com participação menor, abaixo de 10%, está a unidade João
Pinheiro com 9,9%, a unidade Liberdade com 6,2%, a unidade Raja com 4,9% e, por
último, com apenas 0,6% dos respondentes está a unidade de Sete Lagoas.
No que se refere à escolaridade dos participantes, a distribuição de frequência é
sinalizada na Figura 22.
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Doutor
14,8%

PósDoutorado
3,1%

Especialista
8,0%

Mestrado
Incompleto
11,7%

Doutorado
Incompleto
9,3%

Mestre
53,1%

Figura 22 – Distribuição de Frequências por Escolaridade.
Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 22 sinaliza que mais da metade dos docentes são mestres, representando
a proporção de 53,1% dos participantes, seguido dos doutores com o percentual de
14,8%. Os docentes que possuem Pós-Doutorado são representados por uma
proporção bem menor, com 3,1% por cento. Entretanto, por se tratar da maior
titulação, essa proporção é significativa. Vale ressaltar que, nesse mesmo cenário,
estão os mestrandos com 11,7% e os doutorandos com 9,3%, o que, em médio
prazo, contribuirão para melhorar o cenário dos docentes mestres e doutores.
4.2 A Estratégia da Diretoria da IES na Aplicação do PRMD
Com a finalidade de compreender melhor a estratégia da diretoria da IES
pesquisada na aplicação do PRMD, foram entrevistados três funcionários da alta
administração. No primeiro momento, entrevistou-se a Assessora da VicePresidência de Operações do Grupo e o Analista Sênior da Diretoria Acadêmica. A
assessora forneceu os detalhes estratégicos, e o analista teve o papel técnico no
qual forneceu detalhes das regras e diretrizes do PRMD. Em um segundo momento,
com a mesma finalidade da entrevista anterior, o Diretor Executivo (ex-reitor)
complementou com mais detalhes estratégicos do PRMD. Todas as entrevistas
tiveram como base o roteiro apresentado no Apêndice A.
Esses funcionários da alta administração foram entrevistados em momentos
diferentes, porém o resultado, apresentado a seguir, contempla a análise de todos.
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a) Fator Motivacional para Implementar o PRMD
O fator motivacional que levou a instituição a implementar o PRMD foi a
possibilidade de valorização dos docentes não só em função do trabalho já
desenvolvido por eles na instituição, mas também por outras extraclasses
desenvolvidas que são tão importantes quanto as internas, e que agregam valor não
só para eles, como também para a instituição. Seguindo esta visão, no primeiro
bimestre de 2015 foram definidos pelos gestores dois objetivos para servir de
norteadores:
Objetivo 1: Promover melhoria do corpo docente através do reconhecimento das
pessoas que mais se destacam. Os gestores acreditam que os resultados venham a
médio e longo prazo, tendo como benefício à melhoria do corpo docente quando
esses profissionais buscaram se encaixar aos critérios que viabilizem o
reconhecimento honorário e financeiro (ser contemplado no PRMD).
Objetivo 2: Alinhar a prática docente ao projeto institucional, assim o professor
passará a ser mentor. Com este proposito, os docentes ficarão mais estimulados e
buscarão se alinhar às questões institucionais.
Os diretores consolidaram os objetivos dizendo:
As pessoas que não estão estimuladas serão estimuladas e, com o passar do
tempo, os estímulos se estenderão praticamente a todos. Este processo fará
com que os docentes busquem o aprimoramento e, assim, atuarão melhor e
haverá melhoria do corpo docente (Diretor Executivo, 2017).
Já a Assessora da Vice-Presidência (2016) corrobora afirmando: “Para a instituição
é muito importante que o professor queira continuar trabalhando conosco, que haja
fidelização, não preferindo ir trabalhar em outra IES”.
Outro fator importante observado pelos gestores e que não estava entre um dos
objetivos iniciais do projeto foi à obtenção de informações relevantes que passaram
a integrar o sistema interno. Após a implantação e execução do PRMD, observou-se
que informações de atividades relevantes praticadas pelos docentes fora da
instituição não estavam inseridas no sistema interno, informações que contribuem e
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agregam valor para a instituição e que só poderiam ser obtidas através dos
docentes.
b) Estratégias e Dificuldades para Implantação do PRMD
Estrategicamente, antes da construção do PRMD foram realizadas pesquisas em
diversas IES e demais órgãos que praticam a política da meritocracia para que
fossem identificados quais processos melhor se enquadrariam na instituição. Após o
benchmarking os gestores chegaram à conclusão de que os mecanismos já
utilizados na instituição seriam ideais para a construção do que eles tinham em
mente, sendo necessário apenas a redefinição (uso de critério de mensuração e
pontuação) e divulgação dos processos existentes na instituição.
No processo de construção do PRMD buscaram-se mecanismos que, através do
reconhecimento do mérito docente, pudesse fomentar a melhoria do corpo docente e
obter melhor engajamento com algumas outras práticas institucionais que o grupo
deseja reforçar. Dos mecanismos adotados o que mais se destaca na instituição é a
mentoria, mas, para abranger todas as demais categorias/critérios e não deixando
de pontuar o que já é comum. Foi estruturado ao PRMD também as dimensões
Pedagógica, Envolvimento e Avaliação de Desempenho.
A diretoria relatou que, na implementação do PRMD, ocorreram algumas
dificuldades, porém, por conhecerem o seu corpo docente eles utilizaram algumas
estratégias para mitigarem o impacto negativo.
A primeira dificuldade encontrada foi em relação à divulgação do programa para os
professores horistas. Por mais que tenham sido utilizados todos os possíveis
veículos de comunicação, talvez, para esses perfis de professores, possa ter
passado por despercebido e provavelmente não atingindo algum desses.
Outra dificuldade encontrada foi a aceitação dos docentes ao PRMD. Muitos não
acreditaram e/ou não aceitavam, talvez por achassem que esse programa não era
para eles. Em determinado momento, também houve desconfiança por parte de
alguns docentes, acharam que o instrumento era para avaliá-los e puni-los
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dependendo do seu desempenho dentro do programa, portanto não compraram a
ideia, não aderiam ao PRMD.
Consolidando a afirmativa, o Diretor Executivo (2017) exemplificou citando o resumo
de alguns feedbacks que eles obtiveram:
O retorno que tivemos foi que alguns docentes não aderiram ao PRMD por
não quererem ser avaliados, porém a hipótese não é relevante porque todos
os docentes são avaliados por outras ferramentas já adotadas pela
instituição. Ao meu ver, com o passar do tempo as pessoas verão que é mais
simples do que se imaginava e com isso o PRMD ganhará cada vez mais
adesão (Diretor Executivo, 2017).
Outro fator relevante, que contribuiu para a baixa adesão ao PRMD, foi a
elegibilidade, relatada por alguns docentes cujo os critérios para participação do
programa não ficaram claros. A Assessora da Vice-Presidência (2016) afirma que o
questionamento realizado pelos docentes não era pertinente: “Não foi criado nada
novo, nada do zero, algo que não existia na instituição, a base para construção do
PRMD foi o regimento interno, nele já estão contidas as regras que todos já
deveriam seguir” (Assessora Vice-Presidência, 2016).
O Diretor Executivo (2017) completa a afirmativa da Assessora da Vice-Presidência
(2016) dizendo:
O critério de eliminação, do tipo: Postar as notas dentro do prazo, repor aulas
para cumprimento da carga horária (CH) acadêmica, seja por motivo de falta
ou complementação de CH, fizeram com que muitos professores bons
fossem desclassificados (Diretor Executivo, 2017).
Os

critérios

de

eliminação

citados

pelo

Diretor

Executivo

(2017)

são

processos/atividades internas fundamentadas em regras estabelecidas pela IES
pesquisada, as quais são de extrema importância institucional. O não cumprimento
dessas regras institucionais pode gerar insatisfação dos discentes, como também
possíveis penalidades para o instituto por parte do MEC quando há a
avaliação/reconhecimento de algum curso e/ou instituição.
A sistematização da coleta de dados foi outro fator que complicou o processo,
devido ao fato de não haver todos os mecanismos necessários para a coleta e
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validação das informações. Como era algo novo, as ferramentas foram construídas
conforme a demanda. Outro aspecto foi que muitas das informações fornecidas
precisaram ser validadas manualmente, isso porque as informações fornecidas
pelos docentes não constavam nas bases de dados da instituição, por serem
produções realizadas por ele externamente, o que fez com que, obrigatoriamente, a
validação tivesse que ser realizada junto ao setor/órgão correspondente.
c) Importância e Coleta dos Dados nas Dimensões
Das quatro dimensões contempladas PRMD, os diretores julgaram mais importante
a Dimensão Mentoria, colocando-a em destaque em relação às demais. As
Dimensões Pedagógica, Envolvimento e Avaliação por Desempenho foram
avaliadas por eles baseadas em um mesmo nível, existindo o mesmo grau de
importância entre as três. Elas são tão importantes quanto a Dimensão Mentoria.
Para a coleta de dados de cada uma das dimensões, a instituição teve que criar um
sistema que, no decorrer do processo, foi customizado conforme a demanda. O
sistema recebia o cadastro dos dados fornecidos pelos docentes, analisava esse
cadastro e, após a validação, atribuía a pontuação aos participantes. Por motivos
operacionais, ocorriam atrasos na execução do cronograma em razão da realização
de diversos testes e validações para detectar a ocorrência de possíveis erros. “Todo
o processo foi feito com transparência e dentro das regras institucionais (edital) para
que, se necessário, pudesse ser auditado” (Assessora da Vice-Presidência, 2016).
Outro detalhe foi a validação das informações que alguns docentes cadastraram. A
maioria dos dados tinha que ser validada em fontes externas, o que dificultou a
validação dos dados, deixando o trabalho mais árduo e tornando o processo mais
lento. Para o cumprimento dos prazos, foi mobilizada toda a equipe e outras
atividades rotineiras da instituição foram postergadas.
A Assessora da Vice-Presidência (2016) enfatizou que muitos docentes não
atualizam o sistema, não colocam, na base de dados da empresa, todas as
informações necessárias para que a avaliação seja fidedigna. Portanto, muitas das
vezes o docente não é reconhecido devido ao fato de ele mesmo não fornecer para
a IES os dados que seriam necessários.
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d) Avaliação da Diretoria em relação ao PRMD
No primeiro momento, o PRMD não foi bem recebido por todos os gestores. Quando
foram apresentados os valores e os critérios estabelecidos, alguns desses gestores
salientaram que o investimento era elevado (passando de R$ 1,4 mi) e que muitos
docentes ficariam fora do programa devido às regras de corte (regras estabelecidas
no edital). Por ser essa estratégia institucional, os gestores compreenderam os
objetivos e cumpriram à risca o edital, não se opondo ao que foi estabelecido.
Quanto às regras de corte, o Diretor Executivo (2017) as enfatizou com o seguinte
comentário:
Foram estabelecidas regras simples, regras já existentes no regimento
interno, como, por exemplo: o não cadastro do plano de ensino e o não
lançamento das notas até a data limite; a não reposição de aula e/ou
complementação de carga horária; vinculação do docente a algum
departamento envolvido diretamente ao PRMD, etc. Por mais que essas
regras sejam consideradas burocráticas no âmbito acadêmico, os docentes
entenderam que é importante, tanto a preparação e ministração de aulas,
como também a realização didáticas de forma eficiente (Diretor Executivo,
2017).
Após analisarem os resultados e observarem que os impactos foram positivos, o
PRMD retratou os pontos fortes e fracos da instituição quanto às diretrizes
institucionais, tendo os gestores ficado satisfeitos com o resultado final obtido.
O ponto mais relevantes que o PRMD levantou foi agregar mais conhecimento para
a Instituição em relação as suas diretrizes institucionais, diretrizes que buscam bons
resultados. Esse programa deu à Instituição uma visão dos seus pontos positivos e
negativos: alguns procedimentos precisam ser mantidos, outros devem ser
aperfeiçoados. O programa trouxe informações importantes de seus docentes, que
passaram a ser conhecidos com mais detalhes. Esse melhor conhecimento do corpo
docente, como um todo, deu condição de entendê-lo melhor.
e) Contribuição do PRMD para a Instituição
O PRMD teve como um dos objetivos principais reconhecer seus docentes pela
meritocracia, e esse objetivo, na percepção dos diretores, foi alcançado. Isso vai
contribuir para que haja continuidade desse projeto e dos outros que vêm sendo
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executados na instituição e ainda daqueles que estão por vir. Todos eles têm o
propósito de valorizar os docentes com o reconhecimento honorífico, acadêmico e
financeiro.
Todos estes programas/projetos contribuem para a competitividade e longevidade
da Instituição. Segundo Dobel (2005), em um âmbito abstrato, o legado se estende
em diferentes perspectivas, tais como a magnitude da contribuição para ações
futuras, a durabilidade do impacto de uma ação, a mutação do significado e das
consequências de uma ação ao longo do tempo. Essas perspectivas exemplificam a
condução da longevidade e da competitividade organizacionais.
De acordo com a Alta Direção, com a internalização dessa cultura do
reconhecimento por meritocracia, os docentes propagarão essa visão valorativa da
IES, que vai repercutir positivamente entre os colegas de trabalho da instituição e
também em outras, já que muitos deles possuem vinculo com mais de uma IES.
Será um processo que, com o passar do tempo, atingirá também os alunos, que, ao
sentirem que o corpo docente se fortalece e se destaca entre os demais, farão o
marketing “boca a boca” contribuindo para o reconhecimento e crescimento da
instituição.
4.3 Percepção dos Docentes da IES com Relação aos Critérios Propostos no
PRMD
Para avaliar a percepção dos docentes, com relação aos critérios propostos no
PRMD, foram analisados os dados da pesquisa quantitativa com o uso do
questionário apresentado no Apêndice B.
A análise tem início com a avaliação das dimensões englobadas no Programa de
Reconhecimento do Mérito Docente – PRMD: dimensão pedagógica, dimensão
envolvimento, dimensão mentoria e dimensão avaliação de desempenho.

São

dimensões que buscam agrupar e mensurar os Ativos Intangíveis da IES
pesquisada, com a finalidade de valorizar o corpo docente, seu principal
colaborador, por meritocracia.
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Para as 12 questões objetivas foram atribuídos pontos para avaliação de cada uma
delas, a pontuação foi definida de acordo com as seguintes opções: 1 - Discordo
Totalmente; 2 - Discordo Parcialmente; 3 - Nem Concordo, Nem Discordo; 4 Concordo Parcialmente; 5 - Concordo Totalmente. Dentro de uma visão geral, a
Tabela 1 retrata a percepção dos docentes quanto ao PRMD.
Tabela 1: Percepção Geral do PRMD.
Avaliação

Frequência

Discordo Totalmente

7,0%

Discordo Parcialmente

13,0%

Nem Concordo, Nem Discordo

30,1%

Concordo Parcialmente

32,3%

Concordo Totalmente

17,6%

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 1 retratou que 20% dos respondentes são os que discordam totalmente e
parcialmente do PRMD, porém, em uma proporção maior, estão os que concordam
parcialmente e totalmente do programa com 49,9%. Com um percentual
considerável de 30,1% estão os que ficaram em dúvida, compondo o quadro de
docentes que nem concordam e nem discordam do PRMD.
Entretanto, para uma análise mais apurada, objetivando identificar aquilo que
representa Pontos Fortes e Pontos Fracos, fez-se uma distribuição de frequência
relativa das pontuações atribuídas pelos docentes a cada uma das 12 questões.
Essas frequências relativas a cada uma das respostas (1 a 5) podem ser analisadas
na Tabela 2. Agruparam-se na categoria Concordância aqueles que optaram pelas
respostas 4 e 5 (concordo parcialmente e concordo totalmente, respectivamente), e
na categoria Discordância aqueles que optaram pelas respostas 1 e 2 (discordo
parcialmente e discordo totalmente). A coluna Diferença foi obtida pela diferença
entre Concordância e Discordância e será importante na geração da Tabela 3.

83

Tabela 2: Percepção do PRMD por Questão.
Q

1

2

3

4

5

3

3,1%

9,3% 25,3% 43,2% 19,1%

12,3%

62,3%

50,0%

4

3,7%

9,3% 25,3% 45,1% 16,7%

13,0%

61,7%

48,8%

5

3,7%

8,6% 22,8% 38,3% 26,5%

12,3%

64,8%

52,5%

6

4,9% 17,3% 27,8% 33,3% 16,7%

22,2%

50,0%

27,8%

7

6,2%

6,8% 39,5% 27,8% 19,8%

13,0%

47,5%

34,6%

8

5,6%

6,8% 45,1% 27,2% 15,4%

12,3%

42,6%

30,2%

9

11,1% 16,7% 35,8% 25,9% 10,5%

27,8%

36,4%

8,6%

10

8,6%

9,9% 39,5% 27,8% 14,2%

18,5%

42,0%

23,5%

11

9,9% 25,9% 29,0% 24,1% 11,1%

35,8%

35,2%

-0,6%

12

9,3% 19,8% 27,8% 32,1% 11,1%

29,0%

43,2%

14,2%

13

8,6% 14,2% 19,1% 33,3% 24,7%

22,8%

58,0%

35,2%

14

9,9% 11,1% 24,1% 29,6% 25,3%

21,0%

54,9%

34,0%

Discordância Concordância Diferença

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 2 permite observar que praticamente todas as questões avaliadas
possuem a Concordância superior à Discordância, exceto a questão 11, em que a
Discordância é superior, porém se mantem equilibrada já que a diferença é apenas
0,6%. Esse resultado é importante, pois sinaliza que os docentes, na sua maioria,
pensam positivamente sobre vários aspectos do PRMD.
A Figura 23 corrobora as afirmações baseadas na Tabela 2. Ela permite melhor
visualização e comparação dos dados. Além disse, mostra a Concordância e a
Discordância para cada uma das 12 questões.

84

100%

54,9%
21,0%

10
12

58,0%

9
11

22,8%

29,0%
43,2%

42,0%

35,8%
35,2%

6
8

18,5%

12,3%

75

27,8%
36,4%

13,0%

12,3%

20%

13,0%

30%

12,3%

40%

22,2%

50%

42,6%

60%

47,5%

50,0%

64,8%

70%

61,7%

80%

62,3%

90%

11
13

12
14

10%
0%
13

24

35

64

Discordância

7
9

8
10

Concordância

Figura 23 – Concordância e Discordância por Questão.
Fonte: Dados da pesquisa.

A questão 5 — “A Dimensão Mentoria engloba todas as categorias necessárias para
o reconhecimento por meritocracia, reconhecendo o comprometimento do docente
com o futuro de seus alunos, enquanto mentor, orientador e fonte de inspiração
profissional.” — é a que possui a maior Concordância com 64,8% e, por isso, pode
ser considerada a mais forte entre as questões. Ao analisar o enunciado dessa
questão, pode-se deduzir que a maioria dos docentes sabe da importância da
dimensão Mentoria no reconhecimento por Meritocracia, pois essa dimensão possui
o maior peso na matriz de pontuação do PRMD.
Já a questão 11 — “No contexto geral, a implementação do PRMD obteve sucesso
junto ao corpo docente.” — possui a maior Discordância com 35,8%, determinando o
ponto mais fraco entre as 12 questões. Isso sinaliza que, mesmo tendo obtido
resultados satisfatórios em outras

questões avaliadas,

para

os docentes

participantes da pesquisa, o PRMD não teve boa aceitação por parte deles.
Demonstrando a dispersão dos dados em torno da média amostral (desvio padrão) e
estimativa da precisão de experimentos (coeficiente de variação) das informações
explicitadas na Tabela 2, a Tabela 3 apresenta as doze questões avaliadas com o
percentual de

respondentes

em

cada

escala

de

respectivamente o desvio padrão e coeficiente de variação.

avaliação,

a

média

e
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Tabela 3: Desvio Padrão e Coeficiente de Variação do PRMD por Questão.
Q

1

2

3

4

5

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de Variação

3

3,1%

9,3%

25,3%

43,2%

19,1%

3,7

1,0

27,1%

4

3,7%

9,3%

25,3%

45,1%

16,7%

3,6

1,0

27,4%

5

3,7%

8,6%

22,8%

38,3%

26,5%

3,8

1,1

28,2%

6

4,9%

17,3%

27,8%

33,3%

16,7%

3,4

1,1

32,6%

7

6,2%

6,8%

39,5%

27,8%

19,8%

3,5

1,1

30,9%

8

5,6%

6,8%

45,1%

27,2%

15,4%

3,4

1,0

29,8%

9

11,1% 16,7%

35,8%

25,9%

10,5%

3,1

1,1

36,9%

10

8,6%

9,9%

39,5%

27,8%

14,2%

3,3

1,1

33,5%

11

9,9%

25,9%

29,0%

24,1%

11,1%

3,0

1,2

38,6%

12

9,3%

19,8%

27,8%

32,1%

11,1%

3,2

1,1

36,3%

13

8,6%

14,2%

19,1%

33,3%

24,7%

3,5

1,2

35,5%

14

9,9%

11,1%

24,1%

29,6%

25,3%

3,5

1,3

36,0%

Fonte: Dados da pesquisa.

A coluna Média foi obtida pela média aritmética simples das respostas dos
participantes para cada uma das 12 questões.
Além de a concordância ser superior à discordância, outro indicador relevante e que
também apresentou resultados positivos foi a média do questionário. Em todas as
questões respondidas pelos docentes, nenhuma ficou abaixo da média 3, o que
sinaliza que houve boa avaliação/aceitação dos entrevistados em todas as questões
por eles avaliadas.
A Tabela 3 evidencia que o desvio padrão de praticamente todas as questões é
moderado, indicando que os pontos de dados analisados estão razoavelmente
próximos ao valor esperado (média), ressaltando as questões 11, 13 e 14 que estão
com o desvio padrão um pouco maior quando comparado com o das outras
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questões. Já a precisão dos experimentos (coeficiente de variação) mostra que o
percentual de dispersão da média em cada questão também é moderado, pois das
doze questões analisadas somente quatro questões estão com o desvio abaixo de
30%.
Para evidenciar os Pontos Fortes, Equilibrados e A Melhorar, a Tabela 4 apresenta
as questões classificadas em ordem decrescente da Diferença (entre Discordância e
Concordância) e agrupadas nas categorias Pontos Fortes, Pontos Equilibrados e
Pontos Fracos. Nessa tabela, foi transcrito o conteúdo de cada questão para auxiliar
na compreensão da análise dos resultados. Para destacar as categorias na Tabela
4, fez se analogia com um semáforo: verde para Pontos Fortes, no sentido de
continuar assim; amarela para Pontos Equilibrados, ou seja, um aviso de atenção; e
vermelha para Pontos Fracos, cor de advertência, alarme ou perigo.
Para o agrupamento, serão adotados os seguintes critérios: os valores da coluna
Diferença presente na Tabela 2 (percentual obtido ao subtrair os percentuais da
coluna Concordância do percentual da coluna Discordância) permitirão a
classificação das questões em ordem decrescente, criando um ranking das questões
de acordo com os valores dessa coluna.
Utilizando a técnica de ordenação de dados (quartis), as questões que possuem
diferença superior a 38,6% são consideradas Pontos Fortes, as inferiores a 21,18%
são Pontos Fracos e as que estão entre o intervalo de 21,2% e 38,6% Pontos
Equilibrados. Segundo Langford (2006), o enfoque nos quartis refere-se à
possibilidade de se trabalhar o conceito a partir de um mesmo algoritmo, que
permitirá dar o significado a dados não agrupados em classes. O autor enfatiza:
O primeiro quartil é o número que deixa 25% abaixo e 75% acima, enquanto
o terceiro quartil deixa 75% das observações abaixo e 25% acima e o
seguindo quartil é a mediana, deixa 50% das observações abaixo e 50% das
observações acima (Langford, 2006, p. 15).

87

Pontos Fortes

Diferença

Concordância

Discordância

Questões – Formulário Docentes (Apêndice B)

Nem Concordo,
Nem Discordo

Agrupamento

Tabela 4: Questões Formulário Docentes (Apêndice B), Agrupadas por Categoria
Pontos Fortes, Pontos Equilibrados e Pontos Fracos.

5- A Dimensão Mentoria engloba todas as
categorias necessárias para reconhecimento por
meritocracia, reconhecendo o comprometimento
22,8% 12,3% 64,8% 52,5%
do docente com o futuro de seus alunos,
enquanto mentor, orientador e fonte de inspiração
profissional.
3- A Dimensão Pedagógica engloba todas as
categorias necessárias para o reconhecimento
por meritocracia, relacionados à promoção efetiva
da aprendizagem dos alunos, valorização de 25,3% 12,3% 62,3% 50,0%
práticas pedagógicas, o uso da avaliação como
instrumento de aprendizagem e o domínio e
produção técnico, científico e cultural.
4- A Dimensão Envolvimento engloba todas as
categorias necessárias para o reconhecimento
por meritocracia, avaliando os esforços e a
25,3% 13,0% 61,7% 48,8%
dedicação do professor no suporte às estratégias
acadêmicas de sua Instituição e apoio à
coordenação e direção.

Pontos Equilibrados

13- O PRMD contribui para a IES ser vista como
uma IES que pratica o reconhecimento por 19,1% 22,8% 58,0% 35,2%
meritocracia.
7- No Simpósio 2016/2, foi divulgado que não
houve, por parte dos professores, a adesão ao 39,5% 13,0% 47,5% 34,6%
PRMD que se esperava.
14- O PRMD contribui para a competitividade e
24,1% 21,0% 54,9% 34,0%
longevidade da IES (sobrevivência e avanço).
8- Na oportunidade (simpósio 2016/2), foi
divulgado também que ocorreram alguns
imprevistos que interferiram no processo de 45,1% 12,3% 42,6% 30,2%
tabulação para mensuração dos indicadores e
obtenção dos resultados.
Continua na próxima página
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Continuação

6- A Dimensão Avaliação de Desempenho
engloba todas as categorias necessárias para
reconhecimento por meritocracia, usando, como
27,8% 22,2% 50,0% 27,8%
base, a avaliação APRIMORA (feita uma vez por
ano) na qual os coordenadores dos cursos em
que o professor leciona o avaliam.

Pontos Fra cos

10Os
requisitos
premiação/bonificação
satisfatórios.

utilizados
para
a
do
PRMD
foram 39,5% 18,5% 42,0% 23,5%

12- O instrumento de mensuração utilizado no
PRMD ajuda a entender melhor os conhecimentos 27,8% 29,0% 43,2% 14,2%
que devem ser geridos.
9- Os critérios para mensuração dos indicadores e
pontuação
do
PRMD
foram
bem 35,8% 27,8% 36,4% 8,6%
definidos/planejados.
11- No contexto geral, a implementação do PRMD
29,0% 35,8% 35,2% -0,6%
obteve sucesso junto ao corpo docente.

Fonte: Dados da pesquisa

Como Pontos Fortes, listam-se as questões de número 5, 3 e 4, onde se pode
encontrar uma Concordância superior à Discordância na opinião dos respondentes
superior a 38,6%. Como Pontos Equilibrados, destacam-se as questões 13, 7, 14, 8,
6 e 10, em que a diferença entre a Discordância e Concordância está no intervalo de
21,2% a 38,6%. Já as demais questões – 12, 9 e 11 – são Pontos Fracos, com uma
diferença inferior a 21,2% entre a Concordância e a Discordância dos participantes.
Vale ressaltar que a questão 11 possui o pior cenário, a diferença está negativa, a
discordância está maior que a concordância.
Um dado muito importante discriminado também na Tabela 4 é o grande percentual
de docentes participantes que ficaram na dúvida, marcando a opção Nem Concordo,
Nem Discordo. Em quase todas as questões avaliadas, o percentual dos que ficaram
na dúvida ultrapassou o percentual dos que discordaram, exceto nas questões 11,
12 e 13. Esse cenário mostra que existe necessidade de mais esclarecimentos das
questões avaliadas junto ao corpo docente, permitindo resultados mais precisos.
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Quando comparados o percentual dos que ficaram em dúvida com o dos que
concordaram com o contexto apresentado, somente a questão 8 apresentou o
percentual de concordância abaixo do percentual dos docentes em dúvida. Ao
comparar a diferença entre os que concordam com os que discordam em cada
questão e confrontada essa diferença em ralação ao percentual dos que ficaram em
dúvida, somente as questões 7 e 8 poderiam sofrer alteração entre a concordância e
discordância, já que o percentual daqueles que estão dúvida foi superior à diferença
entre os principais indicadores (concordância e discordância).
4.3.1 Percepção dos Docentes Discriminada por Questão
A seguir, estão discriminadas as análises individuais das questões, estabelecendo
melhor compreensão da percepção dos docentes, possuindo uma visão mais
detalhada de cada conteúdo avaliado. Assim sendo, os resultados não serão
apresentados agrupadamente (indicadores discordância e concordância).
a) Dimensão Pedagógica
A Dimensão Pedagógica contempla categorias nas quais se avaliam prêmios de
inovação em práticas pedagógica; produção científica, cultural, artística e
profissional; Avaliação Institucional (pelo aluno): Organização Didático-Pedagógica.
Nessa dimensão, foi avaliado se todas as categorias abordadas são suficientes para
reconhecimento por meritocracia. O resultado está exposto na Figura 24.

Concordo
Totalmente
19,1%

Discordo
Totalmente
3,1%

Concordo
Parcialmente
43,2%

Discordo
Parcialmente
9,3%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
25,3%

Figura 24 – Percepção dos Docentes - Dimensão Pedagógica.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Observa-se que a grande maioria dos docentes concorda parcialmente em que a
dimensão

pedagógica

engloba

todas

as

categorias

necessárias

para

reconhecimento por meritocracia, obtendo a proporção mais alta com um percentual
de 43,2% dos docentes, seguido pelos que concordam totalmente com o percentual
de 19,1%. No extremo estão os docentes que discordam totalmente com 3,1% e
discordam parcialmente com 9,3% dos respondentes.
b) Dimensão Envolvimento
A Dimensão Envolvimento considera a participação ou/o desenvolvimento de
oficinas; integração ao projeto acadêmico, reciclagem e atualização (Simpósio +
Oficinas ao longo do ano); envolvimento, planejamento, alinhamento execução ou
participação em reuniões; atuação em diversos níveis de ensino na mesma IES;
disponibilidade mostrado pelo professor para ministrar; participação em NDE,
Colegiado de Curso, CEPE, CONSUN, CPA ou em qualquer outro órgão colegiado
da IES; aprovação de Projetos de Pesquisa, IC ou Extensão; participação em
comissões disciplinares. Nessa dimensão, foi avaliado se todas as categorias
abordadas são suficientes para reconhecimento por meritocracia. O resultado está
exposto na Figura 25 a seguir.

Concordo
Totalmente
16,7%

Concordo
Parcialmente
45,1%

Discordo
Totalmente Discordo
Parcialmente
3,7%
9,3%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
25,3%

Figura 25 – Percepção dos Docentes - Dimensão Envolvimento.
Fonte: Dados da pesquisa.

A avaliação da Dimensão Envolvimento obteve um resultado melhor em relação à
dimensão anterior, sendo que 45,1% dos docentes concordam parcialmente com o
fato de que essa dimensão possuía as categorias necessárias para reconhecimento
por meritocracia, seguido por 16,7% dos docentes, cuja concordância é totalmente.
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Em um percentual menor de 3,7% estão os que discordam totalmente; com
percentual de 9,3% os que discordam parcialmente.
c) Dimensão Mentoria
Na Dimensão Mentoria, são consideradas a Avaliação Institucional (pelo aluno):
mentoria; prêmio recebido pelo professor com envolvimento do aluno da IES;
produção científica, cultural, artística e profissional com envolvimento de aluno da
IES; orientação de alunos (TIG/TIDIR/PA, TCC), extensão, monitoria, iniciação
científica, trabalhos extraclasse; homenagem. O resultado é demonstrado na Figura
26.

Concordo
Totalmente
26,5%

Discordo
Totalmente Discordo
3,7% Parcialmente
8,6%

Concordo
Parcialmente
38,3%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
22,8%

Figura 26 – Percepção dos Docentes - Dimensão Mentoria.
Fonte: Dados da pesquisa.

A Dimensão Mentoria obteve o melhor resultado, quando observados os docentes
que concordam totalmente na proporção de 26,5% e 38,3% dos docentes que
concordam parcialmente em relação ao fato de que as categorias dessa dimensão
são reconhecidas como meritocracia. Com percepção contrária, estão os demais
docentes com 3,7% que discordam totalmente e 8,6% que discordam parcialmente.
d) Dimensão Avaliação de Desempenho
A Dimensão Avaliação de Desempenho estima o comportamento (avaliação feita
pela coordenação de curso); técnico (avaliação realizada pelo coordenador do
curso). Resultado exposto na Figura 27.
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Concordo
Totalmente
16,7%

Discordo
Totalmente
4,9%

Concordo
Parcialmente
33,3%

Discordo
Parcialmente
17,3%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
27,8%

Figura 27 – Percepção dos Docentes - Dimensão Avaliação de
Desempenho.
Fonte: Dados da pesquisa.

Das quatro dimensões avaliadas, a Dimensão Avaliação de Desempenho obteve o
resultado menos favorável, com 33,3% dos docentes que concordam parcialmente,
seguido por 16,7% dos que concordam totalmente. Já os que discordam totalmente
apresentam 4,9%; os que discordam parcialmente apresentam 17,3%. Entre as
categorias, a maior rejeição esta relacionada à consideração por avaliação e ao
reconhecimento por meritocracia.
e) Baixa Adesão ao PRMD
A Figura 28, apresentada a seguir, expõe a percepção dos docentes, quando o
Diretor Executivo afirmou, no Simpósio 2016/2, ao relatar que não houve, por parte
dos docentes, a adesão ao PRMD que se esperava.

Concordo
Totalmente
19,8%

Concordo
Parcialmente
27,8%

Discordo
Totalmente
6,2%

Discordo
Parcialmente
6,8%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
39,5%

Figura 28 – Concordância Sobre a Baixa Adesão ao PRMD.
Fonte: Dados da pesquisa.
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O resultado da pesquisa demonstra que quase a metade dos docentes concorda
com

a

afirmação;

27,8%

concordam

parcialmente

e

19,8%

concordam

integralmente, obtendo um total de 47,5% em relação aos entrevistados. Apenas
13% (6,8% discordam totalmente e 6,2% concordam totalmente) dos docentes
possuem uma visão contrária à afirmação de que não houve adesão por parte dos
docentes ao PRMD. E 39,5% dos respondentes, uma proporção bem-elevada a qual
poderia mudar o resultado da análise desta questão, contemplam os que ficaram em
dúvida quanto à afirmação feita pelo Diretor Executivo.
f) Imprevistos no Processo de Mensuração e Obtenção dos Resultados
Na oportunidade (simpósio 2016/2), o Diretor Executivo enfatizou que ocorreram
alguns imprevistos que interferiram no processo de tabulação e mensuração dos
indicadores e obtenção dos resultados. A Figura 29, a seguir, representa a
percepção dos docentes quanto à afirmação aferida.

Concordo
Totalmente
15,4%

Concordo
Parcialmente
27,2%

Discordo
Totalmente
5,6%

Discordo
Parcialmente
6,8%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
45,1%

Figura 29 – Concordância Sobre Imprevistos no Processo de
Mensuração e Obtenção dos Resultados.
Fonte: Dados da pesquisa.

Dos respondentes, 27,2% concordam parcialmente e 15,4% concordam totalmente,
totalizando 42,6% de concordância. Com percepção contrária à afirmação de que
houve imprevisto no processo de mensuração e obtenção dos resultados, está a
proporção de 6,8% dos que discordam parcialmente e 5,6% dos que discordam
totalmente, totalizando 12,3%, proporção baixa em relação aos outros indicadores
apresentados. Com percentual expressivo, quase a metade, 45,1% dos docentes
ficaram em dúvida quanto a essa questão, proporção essa que impactaria no
resultado se esses participantes tivessem opinado de forma mais convincente.
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g) Critério de Mensuração PRMD - Definição X Compreensão
Quando afirmado para os docentes que os critérios para mensuração dos
indicadores e pontuação do PRMD foram bem-definidos/planejados (questão 9 do
apêndice B) e que esses mesmos critérios permitiam melhor compreensão de quais
os conhecimentos eram geridos (questão 12 do apêndice B), as respostas para
ambas afirmações foram equilibradas. A Figura 30 sinaliza o resultado dessa
análise.
Para análise do resultado foram agrupadas as respostas 4 e 5 (concordo
parcialmente e concordo totalmente) e as respostas 1 e 2 (discordo parcialmente e
discordo totalmente), obtendo-se a categoria Concordância e Discordância,
respectivamente. Também estão expostos os que ficaram em dúvida, sendo

Concordância

Indiferente

29,0%

27,8%

27,8%

35,8%

43,2%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

36,4%

representados pela categoria Indiferente.

Discordância

Definição dos critérios de pontuação do PRMD
Compreensão dos critérios para endimento dos conhecimentos geridos

Figura 30 – Critério de Mensuração PRMD - Definição X
Compreensão.
Fonte: Dados da pesquisa.

O resultado apresenta uma percepção equilibrada para as duas afirmativas que
foram abordadas. Dos respondentes 36,4% concordaram que os critérios de
mensuração dos indicadores e pontuação do PRMD foram bem-definidos/planejados
e 43,2%, afirmaram que o instrumento de mensuração utilizado colaborava para
melhor entendimento dos conhecimentos que eram conduzidos. Com a percepção
contrária, estão os que não concordam com as afirmações, sendo a proporção de
27,8% para discordância quanto ao critério/planejamento e 29% contra melhor
entendimento dos conhecimentos geridos. Nesta análise, 35,8% e 27,8% (conforme
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a ordem de avaliação) dos docentes ficaram em dúvida na hora de avaliarem as
afirmações (questão 9 e 12).
A análise mostra que, mesmo que o resultado tenha sido positivo, os processos e as
ferramentas relacionadas a essas questões precisam de uma ação para melhor
adequação e entendimento dos critérios de mensuração das atividades do PRMD.
Isso porque o percentual dos docentes que ficaram em dúvida, na hora de avaliar
estas questões, é consideravelmente alto.
h) Requisitos da Premiação/Bonificação
Nessa fase da pesquisa, foi analisada a aceitação dos docentes quanto aos
requisitos

utilizados

para

a

premiação/bonificação

do

PRMD

pagas

aos

contemplados. Comparando com as demais, esta seção está entre as que obtiveram
a menor aceitação (discordaram da afirmação), resultado exposto na Figura 31.

Concordo
Totalmente
14,2%

Concordo
Parcialmente
27,8%

Discordo
Totalmente
8,6%

Discordo
Parcialmente
9,9%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
39,5%

Figura 31 – Requisitos Utilizados para Premiação/Bonificação.
Fonte: Dados da pesquisa.

Dos participantes da pesquisa, 39,5% ficaram em dúvida quanto à avaliação da
questão 10, porém, com uma visão positiva, 27,8% concordam parcialmente,
seguidas de 14,2% dos que concordo totalmente com a premiação/bonificação do
PRMD. Entre os respondentes estão 9,9% dos que discordam parcialmente e 8,6%
dos que discordam totalmente.
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i) Sucesso do PRMD Junto ao Corpo Docente
No contexto geral, a implementação do PRMD não obteve o sucesso que a Alta
Direção esperava junto ao corpo docente, mesmo havendo equilíbrio nas questões
analisadas anteriormente e em algumas outras até uma margem de vantagem a
favor dos concordantes. Com uma afirmação mais objetiva, os docentes discordaram
da afirmação de que o PRMD obteve sucesso. Obteve-se o pior resultado quando
comparados aos das demais questões avaliadas nessa pesquisa (Apêndice B).
Observando a Figura 32, é visível certo equilíbrio entre os que concordam e os
discordam, porém o percentual dos que discordam parcialmente e totalmente supera
o dos que concordam parcialmente e totalmente.

Discordo
Totalmente
9,9%

Concordo
Totalmente
11,1%

Concordo
Parcialmente
24,1%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
29,0%

Discordo
Parcialmente
25,9%

Figura 32 – Sucesso do PRMD Junto ao Corpo Docente.
Fonte: Dados da pesquisa.

Como mencionado anteriormente, docentes perceberam que não houve a aceitação
pelo PRMD. São 25,9% os que discordam parcialmente e 9,9% os que discordam
totalmente, contra 24,1% os que concordam parcialmente e 11,1% os que
concordam totalmente.

Entre os docentes que participaram da pesquisa, 29%

tiveram dúvida em relação ao sucesso do PRMD junto ao corpo docente.
Quando agrupada a proporção dos que concordam totalmente com os que
concordam parcialmente e comparando-se o agrupamento da proporção dos que
discordam totalmente com os que discordam parcialmente, pode-se observar que os
números dos docentes que discordam é superior ao número dos docentes que
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concordam. É uma pequena diferença, mas precisa ser observada detalhadamente
por ser tratar de algo que está diretamente relacionado ao objetivo do PRMD.
j) Contribuição do PRMD para o Reconhecimento por Meritocracia
Quando afirmado para os docentes que o PRMD contribui para que a IES
Pesquisada seja vista como uma instituição que pratica o reconhecimento por
meritocracia, mais da metade concordou (quando somado concordo totalmente com
o concordo parcialmente) e uma proporção menor discordou (quando somado
discordo totalmente com discordo parcialmente). A Figura 33, a seguir, detalha a
percepção dos docentes, permitindo melhor compreensão.

Concordo
Totalmente
24,7%

Discordo
Totalmente
8,6%
Discordo
Parcialmente
14,2%

Concordo
Parcialmente
33,3%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
19,1%

Figura 33 – Contribuição do PRMD para o Reconhecimento por
Meritocracia.
Fonte: Dados da pesquisa.

O resultado mostra que a maioria dos docentes concorda que o PRMD contribui
para que a IES seja vista como instituição que os reconhecem por meritocracia, a
proporção é que 24,7% concordam totalmente e 33,3% concordam parcialmente,
totalizando 58% dos docentes. Com a percepção contrária aos que concordam com
a afirmativa, estão 8,6% dos que discordam totalmente e 14,2% dos que discordam
parcialmente, totalizando uma proporção de 22,8%, quando agrupados. Nessa
mesma análise, uma proporção de 19,1% ficou em dúvida, sendo representados
graficamente nos que Nem concordam e Nem discordam.
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k) O PRMD Contribui para a Competitividade e Longevidade da IES
A maioria dos docentes concorda que o PRMD contribui para a competitividade e
longevidade da IES pesquisada. A proporção dos que concordam é mais que o
dobro em relação à proporção dos que discordam da afirmativa (quando somado
concordo totalmente com o concordo parcialmente e confrontado com a soma do
discordo totalmente com discordo parcialmente). A Figura 34 detalha a percepção
dos docentes.

Concordo
Totalmente
25,3%

Discordo
Totalmente
9,9%

Concordo
Parcialmente
29,6%

Discordo
Parcialmente
11,1%

Nem
Concordo,
Nem
Discordo
24,1%

Figura 34 – Contribuição do PRMD para a Competitividade e
Longevidade da IES.
Fonte: Dados da pesquisa.

Como apresentado na Figura 34, grande parte dos docentes concorda em que o
PRMD contribui para que a IES seja vista como instituição que os reconhece por
meritocracia, sendo 25,3% dos docentes os que concordam totalmente e 29,6% os
que concordam parcialmente, totaliza 54,9%, quando somados. Na contramão, em
uma proporção menor, estão os docentes que acham que o PRMD não contribui
para a competitividade e longevidade da IES, sendo este percentual de 9,9% dos
que discordam totalmente e 11,1% dos que discordam parcialmente, o que totaliza a
proporção de 21%, quando agrupados. Dos docentes que ficaram em dúvida quanto
à afirmativa abordada está a proporção de 24,1%, sendo representados
graficamente nos que Nem concordam e Nem discordam.
As subseções anteriores deste capítulo mostraram as características dos
pesquisados e os resultados das pesquisas qualitativas e quantitativas realizadas
com a Alta Direção e com os professores de diversos campi da IES pesquisada
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(Apêndice A e Apêndice B). A próxima subseção mostrará, com base nos resultados
apresentados e dentro das estratégias institucionais, quais são as possíveis
melhorias que poderão compor o PRMD para que atenda aos interesses da Alta
Direção e dos docentes.
4.4 Discussão dos Resultados da Pesquisa e Possíveis Melhorias
Os resultados da pesquisa de campo sinalizaram que o PRMD possui vários pontos
positivos, porém, na percepção da Alta Direção e dos Docentes, algumas questões
necessitam de melhorias para que fiquem alinhados às estratégias institucionais e
aos interesses dos Docentes.
4.4.1 Percepção da Alta Direção
Contribuições
a) Os funcionários da Alta Direção sinalizaram que sabem da importância de
definirem um plano estratégico específico da instituição, com objetivos
relacionados à atividade docente e outros objetivos estratégicos gerais,
estabelecendo suas metas. Esse fato ficou demonstrado ao ressaltarem a
valorização dos docentes como o fator motivacional que levou a instituição a
implementar o PRMD e a definir objetivos norteadores. O reconhecimento,
pela direção, da importância do plano estratégico relacionado aos docentes é
ressaltado por Peroba (2013).
b) Outro fator importante observado por eles foi perceber que a adoção de um
navegador que favoreça o registro dos ativos confere à organização o poder
de controlar os bens não reconhecidos pela contabilidade, mas que são
necessários para a organização (Feitosa, 2015). Após a implantação e a
execução do PRMD, observaram que informações relevantes praticadas
pelos docentes fora da instituição não estavam em sua base de dados,
informações relevantes que agregam valor à instituição e aos docentes.
c) A Alta Direção deixou claro que possuir um sistema de informação que auxilie
nos processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimentos
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organizacionais é extremamente importante para o processo de medição e
agrupamento dos Ativos Intangíveis (Terra, 2000). Esta afirmação se valida
quando eles salientaram que a sistematização da coleta de dados é
indispensável para o processamento, devendo possuir todos os mecanismos
necessários para a coleta e validação das informações fornecidas pelos
docentes.
d) Ficou visível para a Alta Direção que a utilização de um modelo de Sistema
de Controle Gerencial permitirá a mensuração de valor dos ativos intelectuais
e/ou intangíveis em termos financeiros em nível organizacional, tornando a
empresa mais eficiente e eficaz (Jordão, Casas Novas, Souza e Neves,
2013). O PRMD proporciona mais conhecimento para a Instituição em relação
às suas diretrizes institucionais, proporcionando bons resultados. Esse
programa deu à Instituição uma visão dos seus pontos positivos e negativos,
indicando quais procedimentos precisam ser mantidos e os que necessitam
de melhoria.
e) Na visão da Alta Direção, o reconhecimento dos docentes por meritocracia
repercutirá positivamente, contribuindo para o reconhecimento e crescimento
do colaborador e da instituição.
Melhorias
Com base na experiência atual, experiência adquirida com o primeiro PRMD, a Alta
Direção afirmou que, no próximo PRMD, não haverá muita dificuldade, pois
recorrerão às lições aprendidas. Também confirmou que, para o próximo PRMD,
serão realizadas algumas mudanças, melhorias para que fiquem alinhadas as
estratégias institucionais. Para Terra (2000) o nível estratégico, primeira dimensão, é
extremante importante, nela são definidos os campos do conhecimento que
centralizam de aprendizado.
Das quatro dimensões, a avaliação mentoria foi a que teve maior peso, possui a
maior distribuição de pontos da matriz de pontuação, sendo que, nessa dimensão a
Avaliação Institucional (AI) é uma das categorias mais valorizadas. Para a Alta
Direção, a AI, avaliação feita pelos discentes e usada no PRMD, precisa ser revista
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para se garantir transparência nos resultados. A Assessora da Vice-Presidência
(2016) corrobora este ponto de vista, dizendo que “não se sabe quais são os
critérios usados pelos discentes no momento em que avaliam os docentes, podendo
o resultado não ser confiável”.
Segundo a Alta Administração, para o próximo PRMD a AI terá menos distribuição
de pontos, os critérios e pontuações serão distribuídos em categorias com
processos mais tangíveis. Com isso, o peso da responsabilidade não pesará para os
discentes e sim em processos que permitem melhor mensuração e que impactem
positivamente.
Outra melhoria que constituirá para o próximo PRMD será a nota de corte, sendo
adotados cálculos estatísticos para determinar a nota mínima que seja relevante. Da
nota de corte para cima é que serão considerados os possíveis contemplados. O
Diretor Executivo (2017) enfatiza porque esta será uma das melhorias implantada:
No atual PRMD, muitos professores não foram elegíveis devido ao não
cumprimento dos critérios exigidos no edital. Isso fez com que bons
professores que possuíam notas até melhores em relação às dos que foram
contemplados ficaram de fora e isso fez com que a nota média de
contemplação ficasse baixa. Com a nota de corte, os docentes terão metas a
serem alcançadas, e isso trará ganho institucional (Diretor Executivo, 2017).
Por mais que tenham sido utilizados dos mais diversos tipos de veículos de
comunicação no primeiro PRMD, alguns docentes não foram atingidos como seria
desejável, sobretudo em relação aos professores horistas. No próximo programa
serão buscados meios mais eficazes na tentativa de atingir ao máximo os docentes,
envolvendo a todos no programa.
Por ser a primeira vez que a IES aplicava o PRMD, não se tinha um sistema próprio
para o recebimento e a validação de todos os dados fornecidos pelos docentes. O
sistema foi sendo desenvolvido no decorrer das etapas do programa (conforme o
edital), e, muitas vezes, isso causou atraso no cronograma, devido ao processo
administrativo necessário para a customização do sistema atual. A melhoria do
sistema ou a criação de um novo sistema exclusivo para a realização do PRMD será
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importante, pois com a automatização de todos os processos se ganhará agilidade e
mais confiabilidade para o programa.
4.4.2 Percepção dos Docentes
Na questão aberta, disponibilizada no final do questionário, vários docentes
apontaram dados pacíficos de melhoria, que são destacados abaixo. Vários desses
dados foram destacados pela Alta Direção da IES. As opiniões foram agrupadas
para melhor entendimento.
Amplitude
Alguns docentes sugeriram que a construção do PRMD fosse aberta para
recebimento de propostas, o que lhes permitiria envolver-se no processo e, de
maneira colaborativa, criar um instrumento com a identidade de todos. Expandir as
dimensões e categorias aumentaria o número de participações e reduziria a
possibilidade de haver limitações nos indicadores. Para Bassan e Hauschildt (2005),
as pessoas têm importância nas organizações e também são responsáveis por
produzirem o Capital Intelectual que geram o conhecimento e habilidades que
proporcionam o seu diferencial competitivo.
O depoimento abaixo ilustra a opinião de alguns docentes:
Seria louvável permitir a participação dos professores na construção do
programa com o objetivo de ouvir as propostas e deixar o PRMD alinhado
com as estratégias institucionais e aos interesses dos docentes. Limitar o
número de participações reduz a possibilidade de identificar discordância no
processo e limitações nos indicadores.
Comunicação
Ficou explícito que a IES pesquisada deveria criar mecanismos para fazer as
informações chegarem aos docentes eficazmente. Os departamentos responsáveis
pelos processos devem ser mais preparados para esclarecimento das dúvidas não
somente do PRMD, mas também de eventos que ocorrem na instituição. Davenport
e Prusak (1998), por confiarem que é possível que os dados sejam transformados
em informação e agregação de valores de diversas maneiras, enumeram métodos
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importantes, tais como: contextualização; categorização; cálculo; correção e
condensação.
Constatou-se que é preciso informar a todos os docentes sobre o andamento dos
processos, divulgando as pontuações parciais e os procedimentos realizados. No
caso de haver alguma não conformidade, os docentes devem ser informados para
possíveis correções. Outro fator questionado pelos docentes foi o não cumprimento
do cronograma previsto no edital, sendo que um dos exemplos apontados por eles
foi a divulgação tardia dos resultados e a realização dos pagamentos a qual estava
prevista para final de junho. Porém o resultado saiu em agosto, e o pagamento em
setembro. Além das observações relatadas, houve falha na comunicação com a
comissão

responsável

pelos

processos,

e,

em

alguns

momentos,

os

questionamentos apontados pelos docentes no decorrer do processo não foram
respondidos.
É preciso ter mais transparência e clareza das metas e objetivos a serem atingidos,
em relação aos aspectos qualitativo e quantitativo. Faz se necessária a divulgação
ampla do PRMD, com os processos de mensuração e desempenho, e da premiação
ofertada no programa. Muitos professores salientaram que não conheciam com
detalhamento o PRMD e, como exemplo, afirmaram que “até docentes premiados
não souberam explicar os critérios e pontuações das dimensões e categorias que
obtiveram para a premiação, não sabendo a razão de terem sido premiados”.
Critério de Pontuação
Os critérios apresentados no edital do PRMD foram muito questionados pelos
docentes, que apontaram que os critérios deveriam ser mais bem-definidos e
ressaltaram um critério que deixou alguns docentes fora do programa: o fato de
terem que se inscrever ao PRMD, critério este que muitos não observaram.
Salientaram, também, a importância de novas dimensões, categorias e de um novo
formato de pontuação, deixando o PRMD mais acessível e equilibrado com a
distribuição de peso entre as categorias mais relevantes.
Sugeriram, igualmente, a inclusão de análise para avaliar processos pedagógicos e
valorizar as práticas inovadoras dentro do contexto da sala de aula. De acordo com
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Terra (2000), em sua segunda e terceira dimensão, possuir uma Cultura e Estrutura
Organizacional é fundamental para o desenvolvimento de planos estratégicos
baseados na ação, permitindo as equipes multidisciplinares terem altos graus de
autonomia nas práticas inovadoras.
Os participantes da pesquisa reconheceram a importância de um acompanhamento
dos docentes ao longo do semestre, validando não somente a realização das
atividades previstas no Plano Pedagógico Curricular (PPC), mas sim valorizando as
atividades inovadoras desenvolvidas por eles ao longo dos semestres. Ressaltaram
o uso de critérios que possibilitem avaliar na prática e não apenas em ações
pontuais. Devem ser avaliadas as iniciativas do docente na sua rotina em sala de
aula, no que tange às metodologias ativas, além das iniciativas de trabalhos
inovadores e relevantes.
Os docentes propuseram melhoria no instrumento de avaliação institucional feita
pelos discentes. Observaram que muitos deles não são orientados apropriadamente
para utilizarem a ferramenta e, assim, acabam usando critérios fora do contexto,
como, por exemplo: “pune o docente (atribui nota ruim) devido à aplicação de
alguma regra institucional aplicada pelo docente e que o discente achou injusta”.
Deixar mais claro os critérios de pontuação, ter mais transparência no decorrer dos
processos à medida que eles forem executados. Os docentes participantes do
programa devem ter acesso ao seu status em relação ao que já foi avaliado.
Corroborando com os pontos observados pelos docentes, Von Krogh, Ichijo e
Nonaka (2000) afirmam que, para a empresa produza o conhecimento, ela necessita
usar processos estratégicos que possuem papeis definidos na empresa, processos
necessários para os capacitadores do conhecimento.
Currículo Lattes
Foi sugerido também o aperfeiçoamento do processo para o cadastro das
atividades, utilizando o currículo lattes como instrumento de coleta de dados, pois
ele trará praticamente todas as atividades acadêmicas dos docentes. O uso deste
documento evitaria preenchimento redundante, não havendo a necessidade do uso
em duas plataformas. Com base na sétima dimensão do modelo de Terra (2000),
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em um mundo no qual as fronteiras são difusas e as relações cada vez mais
complicadas, organizações tradicionais com hierarquias rígidas e integração vertical
não conseguem coordenar suas atividades.
Outra sugestão é que todos os docentes devem ter a oportunidade de fazer
treinamento especificado de como proceder nas diversas etapas do processo.
Assim, os dados seriam inseridos de forma fidedigna, aproximando o resultado e a
realidade, agregando valor intelectual para o corpo docente.
Para Srour (1998), o trabalho intelectual agrega valor, gerando excedentes e o
Capital Intelectual é de certa forma, intangível, mas cabe às empresas buscarem
extrair o melhor dos intelectos de seu grupo organizacional, gerando oportunidades
em um ambiente competitivo e globalizado.
Politicas Internas
Foi ressaltada a necessidade de evitar o estimulo excessivo da competitividade
entre os docentes e estimulá-los a cooperarem. Observar a imposição de planos
capitalistas, como um sistema de bônus por cumprimento de metas de vendas, para
que ela não seja transferida para instituições de ensino, mesmo as privadas. A
cooperação entre os indivíduos permite o compartilhamento das habilidades e dos
conhecimentos, capacitando-os intelectualmente, e agregando valor para o
profissional e a instituição (Mollerstrand, 2003).
Foi considerada a importância de não só se ter coerência nos resultados dos
programas de meritocracia, mas também da premiação. Não se deve agir de forma
contrária, como por exemplo: desligar docentes recém-premiados em curto espaço
de tempo, sem causa pertinente para a tal ação. Ação como essa leva a maioria dos
docentes a crer que o programa é falho, fazendo-os questionar o motivo de se
desligar um docente recém-premiado, os critérios, os reais motivos, para essa
desvinculação. Fica a pergunta: A premiação teria sido fidedigna ou tratava-se de
mera ação institucional?
Alguns docentes observaram que os processos do PRMD produziram excessiva
burocratização no ensino, por tentar transformar parâmetros não quantificáveis em
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estatística, por criar possíveis afirmativas que condizem com as estratégias de
marketing institucional. No entanto, tais estratégias não afetam, de forma efetiva, a
prática do ensino, o pensamento sobre os processos educativos e as relações entre
docentes e discentes. Esses processos parecem ser uma burocratização
improdutiva, quando levam todo o corpo docente da instituição a cumprir
procedimentos inócuos para o desenvolvimento dos trabalhos e para o
desenvolvimento profissional de cada um dos educadores envolvidos. São pontos a
serem avaliados objetivando possíveis melhorias.
A burocracia nos procedimentos para mensurar o Capital Intelectual consiste na
dificuldade para registrá-los. Feitosa (2015) afirma que, por mais perceptível que
seja a valorização dos Ativos Intangíveis, existe muita dificuldade para mensurá-los
e registrá-los.
Sistema
Torna-se ideal o desenvolvimento de um sistema que automatize as atividades
realizadas pelos docentes dentro da própria IES, através de uma inserção
automática, não necessitando do preenchimento por parte do docente. Outro
processo importante a ser implementado é a inclusão automática do docente no
PRMD, dando a ele a opção de não participação no programa, caso não tenha
interesse. Se houver a ilegibilidade, o mesmo deve ser informado para que possa
justificar e/ou resolver as pendências a ele atribuídas.
Além de automatizar grande parte do processo, o sistema poderia disponibilizar para
os docentes o seu score com a discriminação de todas as atividades realizadas,
dando-lhes a visão de tudo que está sendo pontuado, da forma mais simples, de
modo a não prejudicá-los caso algo não seja computado. Acima de tudo deve haver
transparência em todos os processos e exige-se que o sistema seja confiável,
evitando falhas que impliquem a avaliação incorreta das atividades cadastradas.
O Sistema de Informação colabora para o incremento do Capital Intelectual (CI), ao
mesmo tempo em que se beneficia da estrutura da empresa, estabelecida para
incorporar o conhecimento oriundo do capital humano e relacional. Os processos
devem incluir a expectativa das pessoas no estabelecimento desse sistema e os
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métodos de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, individual
e coletivo, até se transformar no conhecimento organizacional (Jordão, Casas
Novas, Souza & Neves, 2013).
Valorização
Foi identificada a necessidade de a IES valorizar mais os seus colaboradores,
incentivando-os não somente em programas como o PRMD, mas dando a esses
colaboradores o que é necessário no desenvolvimento de um bom trabalho. É
louvável conhecê-lo mais de perto e mostrar que ele é importante para a instituição.
Além disso, devem-se criar processos que evitem a diferenciação de cursos e áreas
do conhecimento dentro da própria instituição, na qual alguns, por serem
estrategicamente bem-vistos, acabam recebendo mais recursos que outros, que, no
entanto, seriam igualmente merecedores de atenção.
É desejável que se criem mecanismos de conscientização dos colaboradores
(docentes e coordenadores), sobre a importância de não só propor programas que
valorizem os Ativos Intangíveis, como também mostrar aos que não os valorizam a
sua relevância e os seus benefícios no reconhecimento por meritocracia.
Os autores Pereira, Mafra Pereira, Vasconcelos e Tavares Ferreira (2015) afirmam
que os Ativos Intangíveis criam valores adicionais para a organização. Espera-se
que cada indivíduo contribua com o seu potencial único, pois esse tipo de recurso é
de difícil absorção por parte dos concorrentes, possibilitando ampliar receitas e
capacidade inovadora.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta dissertação teve como objetivo analisar indicadores para mensurar o Capital
Intelectual Docente numa Instituição de Ensino Superior _ IES Privada, visando à
avaliação e ao reconhecimento por meritocracia.
A fim de atingir esse objetivo, foram realizadas pesquisas bibliográficas para a
elaboração do referencial teórico pertinente ao tema, tais como os Indicadores de
Mensuração do Capital Intelectual Docente e o embasamento do objetivo geral e dos
objetivos específicos propostos. A pesquisa bibliográfica para a elaboração do
referencial teórico permitiu contextualizar o tema e compreender o processo
evolutivo da Sociedade Agrícola, passando pela Industrial até a chegada da Era do
Conhecimento (Toffler, 1980).
Essa etapa possibilitou entender as características da sociedade do conhecimento e
os princípios da gestão do conhecimento e a importância e natureza dos Ativos
Intangíveis (AI). Ela permitiu, igualmente, detalhar os desafios da mensuração dos
AI tanto na contabilização quanto nos processos de medição e agrupamentos,
apresentando modelos e métodos para avaliação dos AI e, em especial, os que
possam ser aplicados à mensuração do Capital Intelectual Docente. Entre os
diversos modelos analisados, dois se destacaram devido à sua relação com o
objetivo geral e à possibilidade de embasamento teórico necessário para cada
objetivo específico, de acordo com os modelos de Terra (2000) e o de Peroba
(2013).
A realização do primeiro objetivo específico proporcionou obter conhecimento sobre
as características, a importância e a natureza dos Ativos Intangíveis (AI),
identificando os indicadores para mensuração e agrupamentos dos AI, que podem
ser aplicados na IES pesquisada e utilizados na mensuração do Capital Intelectual
Docente. Em prol desse objetivo específico, foram identificados e descritos alguns
dos principais modelos de agrupamento e mensuração respectivamente da Gestão
do Conhecimento e Capital Intangível.
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O segundo objetivo específico analisou as estratégias da diretoria, na IES
pesquisada, para a aplicação do PRMD e seus resultados. Com base na pesquisa,
concluiu-se que um dos fatores motivacionais foi promover a valorização do corpo
docente, avaliando-o pelo desempenho interno e pelas atividades externas
(extraclasse). Podem ser explicitados os principais objetivos do programa: promoção
de melhoria do corpo docente através do reconhecimento dos profissionais que se
destacam; alinhamento das práticas dos docentes de acordo com os projetos
institucionais e obtenção de informações importantes e que agregam valor para os
docentes e para a instituição, informações estas que só poderiam ser fornecidas
pelos próprios docentes.
Estrategicamente, a IES pesquisada realizou um benchmarking em diversas outras
IES e empresas para a obtenção das melhores políticas de meritocracia, que se
identificassem com a instituição. Com base nas melhores práticas, criou-se o edital
(Programa de Reconhecimento do Mérito Docente (PRMD)) com quatro dimensões:
Mentoria, Pedagógica, Envolvimento e Avaliação de Desempenho. Essas dimensões
abrangem categorias/critérios e matriz de pontuação, o que permitiu a identificação e
mensuração das atividades geradoras do CI. A realização desse projeto teve, como
principais dificuldades, a divulgação/comunicação junto aos docentes, a aceitação
do programa da parte deles, o critério de elegibilidade dos docentes para
participação no PRMD e a sistematização da coleta de dados para a mensuração e
a avaliação.
A Alta Direção, a princípio, não recebeu muito bem o PRMD, devido ao grande
investimento que teria de ser feito, mas, por se tratar de uma estratégia institucional,
ela cumpriu o que estava previsto no edital. Porém, após a realização do programa,
obtive-se retorno positivo, justificando o investimento realizado. O PRMD trouxe para
a instituição mais conhecimento quanto aos seus pontos fortes e fracos, e pôde
conhecer melhor os docentes. Esse programa possibilitou a Alta Direção valorizar os
professores pela meritocracia. Ela chegou à conclusão de que com a internalização
do PRMD e de outros programas semelhantes haverá agregação de valor para
todos os envolvidos, proporcionando o crescimento institucional.
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O terceiro objetivo específico foi analisar a percepção dos docentes da IES com
relação aos critérios propostos no PRMD. Identificou-se, através da pesquisa, que a
percepção geral dos docentes em relação ao PRMD foi que 49,9% dos
respondentes concordam parcialmente e totalmente; numa proporção de 20% estão
os que discordam totalmente e parcialmente e com 30,1% estão os docentes que
ficaram em dúvida ao responder as 12 questões fechadas do formulário de
pesquisa.
O quarto objetivo específico buscou identificar possíveis melhorias no PRMD, com
base na percepção da Alta Direção e dos docentes. Chegou-se à conclusão de que
a PRMD trouxe muitos pontos positivos, porém precisa de algumas melhorias para
se adequar às estratégias institucionais e aos interesses dos docentes. Em relação a
alguns pontos, houve consenso na visão dos envolvidos (alta diretoria e docentes),
quanto ao que deve melhorado nos próximos programas desta natureza.
Futuras melhorias estão relacionadas aos pontos aos quais se deu maior ênfase:
 mudanças nas categorias, no critério e na pontuação (matriz de pontuação),
nas quatro dimensões presentes no PRMD;
 criação de uma nota de corte para que estatisticamente seja determinada
uma nota mínima relevante para as premiações;
 melhoria na comunicação, buscando atingir, ao máximo, todos os docentes;
 ampliação na construção dos projetos dessa natureza, permitindo a
participação dos docentes com sugestões;
 uso do currículo lattes como instrumento de coleta de dados, evitando-se que
os docentes tenham que realizar cadastro em duas plataformas;
 aperfeiçoamento

nas

políticas

internas

para

melhor

posicionamento

estratégico, em prol de mais cooperação e menos competição;
 construção de Sistema de Informação (SI) específico para a automatização
de grande parte dos processos, exigindo o mínimo possível dos docentes na
realização do cadastro das informações, no sentido de obter mais eficiência e
confiabilidade nesses processos;
 valorização dos programas por parte dos colaboradores; valorização dos
colaboradores

por

parte

da

instituição.

Isso

cria

mecanismos

de
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conscientização que mostre a relevância e os benefícios que os programas
implantados na instituição proporcionam.
Respondendo ao objetivo geral, constatou-se que a avaliação e o reconhecimento
por meritocracia têm fundamental importância atribuída aos Ativos Intangíveis em
todas as dimensões no processo avaliativo. Entretanto, a falta de gerenciamento
desses ativos de forma eficiente se refletem na composição do Capital Intelectual da
IES pesquisa. Os resultados sinalizaram que a instituição ainda desenvolve grande
parte

das

suas

atividades

sem

estratégias,

não

compreendendo

que

o

gerenciamento, o agrupamento e a mensuração dos Ativos Intangíveis, que
implicam praticamente todas as atividades, são importantes para agregar valor para
a IES e também para todos os docentes.
Concluiu-se que os indicadores do PRMD são, na sua maioria, adequados para a
mensuração do Capital Intelectual Docente. Observou-se que alguns desses
indicadores foram adaptados para serem tratados estatisticamente e poderiam ter
sido analisados também de forma qualitativa, conforme praticado por Peroba (2013).
Acredita-se que essa forma automatizada de tratamento dos indicadores da IES
pesquisada pode ter sido adotada para facilitar/viabilizar a apuração e a análise dos
dados.
Sugere-se que a metodologia utilizada por Peroba (2013) possa ser incorporada à
instituição com algumas adaptações, já que o modelo proposto é voltado para a
análise dos cursos e estruturado em três seções construídas conforme os objetivos
e as estratégias apresentadas pela IES. Nesse modelo, a maioria dos processos é
analisada qualitativamente.
5.1 Limitações da Pesquisa
Na pesquisa qualitativa (Apêndice A), foram observadas limitações, tendo sido
realizadas apenas três entrevistas com colaboradores da Alta Direção. Se houvesse
um número maior de respondentes e uma participação mais ativa, o resultado dessa
pesquisa poderia complementar, com mais riqueza, a discussão dos resultados.
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Outra limitação identificada nesta pesquisa encontra-se no fato de terem sido
selecionados/identificados apenas dois modelos de gestão, agrupamento e
mensuração dos Ativos Intangíveis, que se correlacionassem com a IES pesquisa
(modelo proposto por Terra (2000) e Peroba (2013)). Das sete dimensões do modelo
apresentado por Terra (2000), o foco da pesquisa está baseado somente na sexta
dimensão (mensuração de resultados). As demais dimensões não foram
pesquisadas. Para se adequar o trabalho aos objetivos e estratégias da IES
pesquisada, seria necessário que se fizessem adaptações no modelo de Peroba
(2013).
Dado que os modelos sugeridos pela pesquisa apresentam, como finalidade
principal a avaliação do Capital Intelectual Docente, observou-se a limitação das
possíveis inadequações de alguns indicadores, que possibilitariam uma análise mais
precisa dos ativos. Observou-se, também, a complexidade e a extensão desses
modelos, o que traria problemas para a qualidade das respostas.
5.2 Sugestões para Outras Pesquisas
Tendo em vista as considerações apresentadas, é possível recomendar o
desenvolvimento de uma nova pesquisa confrontando as estratégias da Alta Direção
e percepção dos docentes nas outras IES do grupo, o que possibilitaria
comparações entre os resultados aqui explicitados.
Sugere-se que a pesquisa seja aplicada em todas as Faculdades e Centros
Universitários do grupo, que totalizam três IES, às quais se somam 18 campi,
localizados no estado de Minas Gerais e São Paulo.
Por fim, sugere-se, também, que se faça, na IES pesquisada, a utilização dos
modelos identificados para a mensuração do Capital Intelectual Docente,
empregando, porém, todas as dimensões do modelo proposto por Terra (2000) e do
modelo apresentado por Peroba (2013). Após a execução desses modelos nas IES
Privadas do grupo, será possível realizar diagnósticos mais detalhados e apresentar
os resultados com mais riqueza.
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5.3 Contribuições da Pesquisa
Para a academia
Para a área acadêmica, espera-se que os elementos científicos dos aspectos
teóricos fornecidos pela pesquisa permitam o entendimento a respeito dos modelos
dos agrupamentos e da mensuração dos Ativos Intangíveis com foco na
Mensuração do Capital Intelectual Docente em IES, possibilitando futuras pesquisas
e amadurecimento do tema.
Para a Fundação Pedro Leopoldo (FPL)
Espera-se que esta pesquisa se torne relevante em função dos benefícios que
poderão surgir de seus resultados e proporcione significativa contribuição para a
linha de pesquisa do MPA/FPL denominada Inovação e Organizações. Ressaltamse, em especial, as pesquisas sobre agrupamento e mensuração dos ativos
intangíveis, modelos que possam ser aplicados para a mensuração do capital
intelectual docente e reconhecimento pela meritocracia do núcleo gestão do
conhecimento e inovação.
Para a IES pesquisada
A identificação e as possíveis aplicações de modelos para avaliação de Ativos
Intangíveis permitirão que a instituição conheça melhor seu corpo docente e o
valorize não somente pelo mérito da titulação, como é feito atualmente, mas também
por outros processos de reconhecimento. A aplicação de novas políticas de
processos para a mensuração do Capital Intelectual Docente contribuirá para o
crescimento profissional dos docentes e para a agregação de valor da instituição no
ambiente acadêmico e social.
Para o autor da pesquisa
A contribuição que a pesquisa trouxe para o seu autor está na obtenção de uma
visão teórica mais profunda dos estudos dos modelos de agrupamento e
mensuração dos Ativos Intangíveis, que possam ser aplicados em seu próprio
ambiente

de

trabalho,

destacando

a

importância

do

reconhecimento

por

meritocracia. Além disso, esta pesquisa possibilitou ao seu autor constatar que os
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esforços e as contribuições dos docentes, na sua grande maioria, não são
reconhecidos pela meritocracia, não são devidamente valorizados.
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ANEXO A
Programa de Reconhecimento do Mérito Docente
Política nº 01/2015: Reconhecimento do Mérito Docente em IES mantidas pela sua
Mantenedora.
Art. 1º - Esta política tem como objetivo estabelecer os critérios que irão definir o
programa de Reconhecimento do Mérito Docente para o ano de 2015, em suas
diferentes dimensões, nas Instituições do grupo.
I. Centro Universitário; II. Faculdade de Betim; III. Faculdade de Contagem.
Art. 2º - Considerando o valor meritocracia e as premissas estabelecidas no
Ecossistema de Aprendizagem, o presente programa estabelece normas e critérios
para o reconhecimento do papel do professor, fundamental na construção de uma
experiência universitária que resulte em um alto nível de aprendizagem e de
desenvolvimento dos alunos.
Art. 3º - O Programa de Reconhecimento do Mérito Docente, a ser adotado pelas
Instituições elencadas no Art. 1º desta Política, a partir do primeiro semestre de
2015, engloba as seguintes dimensões, cujos critérios de avaliação e pontuações
respectivas são especificados no anexo I.
I. Dimensão Pedagógica – Visa reconhecer os méritos docentes relacionados à
promoção efetiva da aprendizagem de seus alunos, valorizando-se as práticas
pedagógicas adotadas pelo docente, a capacidade de usar a avaliação como
instrumento de aprendizagem e o domínio e produção técnico, científico e cultural;
II. Dimensão Envolvimento – Serão reconhecidos os esforços e a dedicação do
docente no suporte às estratégias acadêmicas de sua Instituição e apoio à
coordenação

e

direção;

III.

Dimensão

Mentoria

–

Será

reconhecido

o

comprometimento do docente com o futuro de seus alunos, considerando o papel
que exerce enquanto mentor, orientador e fonte de inspiração profissional.
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IV. Avaliação de Desempenho – Será considerada a avaliação do desempenho do
docente, feita pelos Coordenadores dos Cursos nos quais leciona, como parte do
Programa de Gestão de Desempenho – APRIMORA –, que ocorre uma vez a cada
ano.
§ 1º - A definição das dimensões especificadas no caput e seus incisos se deu a
partir de pesquisas junto a docentes, coordenadores de curso, diretores e alunos
das IES envolvidas, e organizadas de forma a explicitar as expectativas do Grupo
em relação à atuação de seu corpo docente.
§ 2º - A pontuação referente à Avaliação Institucional, integrante das dimensões
pedagógica e mentoria, será obtida pelo docente quando avaliado por seus alunos, e
somente será considerada após validação estatística de participação dos alunos e
de confiabilidade (análise fatorial).
§ 3º - Considerando que a avaliação do docente pelo aluno na Avaliação
Institucional é semestral, será considerada neste programa de Reconhecimento do
Mérito Docente, a média de todas as notas obtidas pelo professor nas avaliações
dos dois semestres de 2015.
§ 4º - Caso o professor ministre aulas na IES apenas em um semestre, será
considerada a pontuação obtida na avaliação docente daquele semestre.
§ 5º - Caso o professor saia ou retorne de licença durante o ano de 2015, será
considerado na avaliação o período efetivamente trabalhado, desde que o professor
participe de pelo menos uma avaliação institucional e da avaliação de desempenho,
que têm calendário estabelecido pela IES.
Art. 4º - A adoção das práticas de reconhecimento do mérito docente deverá
contribuir para a criação de uma identidade dos professores com a Instituição, com a
consolidação de seu projeto acadêmico e com a sustentação do Ecossistema de
Aprendizagem.
Art. 5º - O Programa de Reconhecimento do Mérito Docente destina-se aos
professores que atuam, em 2015, nos cursos de graduação presenciais ofertados
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pelas IES, inclusive para os que ministram disciplinas a distância (semipresenciais)
naqueles cursos.
§ 1º – Não serão contemplados em 2015, docentes que atuem em outras IES não
especificadas nesta política, como também docentes que atuem em cursos
profissionais de nível Médio (Pronatec), em cursos de Pós-Graduação lato ou stricto
sensu, em cursos na modalidade à distância e em cursos de curta duração como os
de extensão, ou os professores visitantes ou convidados.
§ 2º - Não serão contemplados docentes que exerçam as funções de Reitor, ViceReitor, Diretor de Instituto, Diretor de Faculdade, Diretor de Campus, Coordenador
de Curso de Graduação, Gestor de Núcleo Acadêmico, assessores acadêmicos da
Reitoria, Membros da Diretoria Acadêmica e demais docentes que exerçam função
administrativa relacionada com a apuração e/ou definição de um ou mais critérios
previstos no programa.
Art. 6º - Como resultado do programa de avaliação a ser realizado em 2015, a
mantenedora reconhecerá, no conjunto de suas IES especificadas no Art. 1º desta
política, um grupo equivalente a 10% (dez por cento) de seus professores em
exercício, contemplados neste programa, com maior pontuação na avaliação, cujo
reconhecimento poderá acontecer das seguintes formas:
I. Reconhecimento Acadêmico - com oferecimento de participação em seminários,
eventos, workshops, oficinas e/ou missões acadêmicas, nacionais e internacionais,
organizadas pela IES, para aprimoramento de suas funções docentes nas
dimensões previstas no Ecossistema de Aprendizagem;
II. Reconhecimento Honorífico – com recebimento de medalha de mérito docente
simbolizando o reconhecimento por sua atuação, no evento de abertura do semestre
imediatamente posterior à sua classificação;
III. Reconhecimento Financeiro – com recebimento de prêmio eventual, que irá
variar conforme a carga horária anual média e com a classificação do docente no
ranking da mantenedora.
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§ 1º - Em garantia à sustentabilidade financeira do Grupo, o reconhecimento
financeiro e o reconhecimento acadêmico somente serão efetivados caso a
controladora da mantenedora venha a apresentar lucro líquido no ano de 2015,
diferentemente do reconhecimento honorífico, que será realizado independente dos
resultados anuais.
§ 2º - Do grupo de professores especificados no caput, os melhores classificados até
o limite de 1% do total de docentes contemplados receberão gratificação superior a
dos demais 9% dos professores reconhecidos.
§ 3º - Satisfeitos os requisitos acima, os valores dos prêmios a serem pagos ao
grupo dos professores reconhecidos levarão em conta suas cargas horárias no ano
de 2015, e são especificados na tabela a seguir:
Prêmios aos docentes que compõem o grupo dos 10% reconhecidos
Carga horária anual Professores com melhor Demais Professores do
média do professor em classificação no grupo grupo (90%)
sala de aula em 2015
(10%)
Até 12 h/a semanais
R$ 23.000,00
R$ 2.300,00
Mais de 12 h/a semanais
R$ 46.000,00
R$ 4.600,00
§ 4º - A carga horária anual média de cada professor será calculada a partir de sua
carga horária em sala de aula (presencial ou virtual) nos dois semestres de 2015,
conforme especificado abaixo:
Carga horária do 1º semestre + carga horária do segundo semestre
§ 5º - Caso o professor ministre aulas na IES apenas em um semestre, será
considerada essa carga horária, para efeito de cálculo.
§ 6º - Serão desconsideradas as reduções de carga horária motivadas pela IES,
levando-se em conta a carga horária do semestre anterior no cálculo da carga
horária anual média do professor, previsto no § 4º acima.
§ 7º - O reconhecimento previsto no caput e seus incisos I, II e III não será devido ao
professor que se desligar antes da data de pagamento do prêmio prevista no Art. 11,
ou for dispensado por justa causa anteriormente a esta data.
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§ 8º - Tratando o reconhecimento financeiro de ganho eventual, o mesmo não
integrará o salário para quaisquer fins, aplicando-se ainda o disposto no Ar. 28, § 9º
da Lei 8.212/91.
Art. 7º - Considerando que o grau de dificuldade do professor aumenta conforme o
número de diferentes disciplinas que ministra, a pontuação obtida pelo professor nos
itens especificados no anexo I será multiplicada por um determinado fator, constante
da tabela abaixo, para a obtenção da pontuação final.
Número de disciplinas diferentes
ministradas pelo professor nas IES
incluídas no programa
Três
Quatro
Cinco ou mais

Fator de multiplicação para obtenção
da pontuação final
1,05 da pontuação obtida na avaliação
1,075 da pontuação obtida na avaliação
1,10 da pontuação obtida na avaliação

§1º – Entende-se por disciplinas diferentes, aquelas registradas no SIAF com nome
e/ou cargas horárias diferentes.
§ 2º - Para o cálculo do número de disciplinas ministradas, será considerado o
semestre em que o professor lecionar o maior número de disciplinas diferentes.
Art. 8º - Não foram contemplados, nos critérios de avaliação, atividades básicas da
função docente, tais como disponibilização do Plano de Ensino no sistema, registro
de notas e frequência e cumprimento da carga horária da disciplina, já que o seu
não cumprimento constitui não conformidade às normas regimentais das IES.
§ 1º - O cumprimento das atividades básicas inerentes à função docente é critério
condicionante à elegibilidade do docente ao Programa de Reconhecimento do Mérito
Docente, não se constituindo, portanto, em critério classificatório, e sim eliminatório.
§ 2º - Somente participarão do Programa de Reconhecimento do Mérito Docente os
professores que atenderem a todos os critérios de elegibilidade abaixo:
I. Registro do Plano de Ensino no SOL, nos prazos estabelecidos pela IES;
II. Registro da frequência dos alunos no SOL, nos prazos estabelecidos pela IES;
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III. Registro da distribuição de avaliações da disciplina e das notas dos alunos no
SOL, nos prazos estabelecidos pela IES;
IV. Faltas não repostas (sem reposição ou substituição), até o limite da carga horária
prevista para a disciplina na estrutura curricular, durante todo o ano;
V. Não complementação de carga horária prevista para a disciplina quando o
número de aulas programadas para o semestre for inferior à carga horária da
disciplina na estrutura curricular.
Art. 9º - Havendo empate na classificação dos docentes melhor avaliados, serão
adotados os seguintes critérios de desempate:
I. Primeiro critério – Terá prioridade o professor que obtiver maior pontuação na
dimensão “Mentoria”;
II. Segundo critério - Persistindo o empate, terá prioridade o professor que tiver a
maior carga horária anual média, consideradas as disciplinas de graduação
presenciais e semipresenciais ou à distância;
III. Terceiro critério – Se ainda permanecer o empate, terá prioridade o professor que
tiver a maior titulação acadêmica, considerando-se, inclusive, o pós-doutorado;
IV. Quarto critério – Permanecendo o empate, terá prioridade o docente com data
mais antiga de admissão na IES, comprovada pelo Contrato de Trabalho Docente.
Parágrafo único – Esgotados os critérios de desempate elencados no caput, se
ainda houver empate, caberá à mantenedora definir o vencedor.
Art. 10 – Para todas as situações referentes à apuração dos professores
reconhecidos em que os percentuais finais resultarem em números fracionados,
serão utilizadas as regras de arredondamento da ABNT.
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Art. 11 - As condições estabelecidas nesta política são válidas apenas para o ano de
2015, e os pagamentos referentes às premiações serão realizados até 30 de junho
de 2016.
Art. 12 – A participação neste programa tem caráter voluntário, não obrigando o
docente a de ele participar.
Parágrafo Único - Incumbe ao professor interessado em participar, comprovar pelos
canais de comunicação a serem definidos pela mantenedora, a satisfação dos
requisitos e o preenchimento dos critérios a que alude o Anexo I, quando aplicável.
Art. 13 – Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Centro Universitário,
que poderá, a seu critério, nomear comissão especificamente para esse fim.
Quadro de Dimensões e Pontuação
Dimensões

Envolvimento

Envolvimento

Envolvimento

Envolvimento

Envolvimento

Categorias

Participação ou
desenvolvimento de
oficinas, integração ao
projeto acadêmico,
reciclagem e atualização
(Simpósio + Oficinas ao
longo do ano).
Envolvimento,
planejamento, alinhamento
execução ou participação
em reuniões.

Atuação em diversos níveis
de ensino na mesma IES.

Disponibilidade dada pelo
professor para ministrar.

Participação em NDE,
Colegiado de Curso, CEPE,
CONSUN, CPA ou em
qualquer outro órgão
colegiado da IES;
aprovação de Projetos de
Pesquisa, IC ou Extensão;
participação em Comissões

Critérios

Pontuação
máxima do
critério

Professor receberá 0,15 pontos por hora
de participação em oficinas realizadas
nas IES ou em diferentes IES da
mantenedora.

6

Professor receberá 0,225 pontos por hora
de oficinas que ministre na IES ou em
diferentes IES mantenedora.

6

Professor receberá 0,5 pontos por
reunião.

2

Atuação na graduação e no EAD na
mesma IES ou em diferentes IES da
mantenedora.

1

Atuação na graduação e no PRONATEC
na mesma IES ou em diferentes IES da
mantenedora.

1

Se a carga horária disponibilizada pelo
professor, para 2015/2, for menor que
12h semanais, ele deverá disponibilizar,
para 2016/1, 12 h semanais ou mais em
diferentes turnos.

1

Se o professor distribui a disponibilidade
de carga horária, para 2015/2 e 2016/1,
em diversos dias da semana:
Disponibilidade para até três dias
diferentes da semana, 0,5 pontos;
Disponibilidade para mais de três dias
diferentes da semana, 1 ponto.

1

Participação em todas as reuniões anuais
da CPA ou do Núcleo Docente
Estruturante.

1

Participação em todas as reuniões anuais
do Colegiado do Curso.

1

Aprovação de projeto em edital de
Iniciação Científica ou de Pesquisa.

1

Pontuação
máxima da
categoria

Tipo de
Registro

6

Controle
Interno

2

Controle
Interno

2

Controle
Interno

2

Controle
Interno

5

Controle
Interno
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disciplinares.

Pedagógico

Pedagógico

Pedagógico

Prêmio Pe Geraldo Magela
(2015), nas IES da
mantenedora.

Prêmios de inovação em
práticas pedagógica

Produção científica, cultural,
artística e profissional.

Aprovação de projeto em edital de
Extensão.

1

Participação em todas as reuniões anuais
do órgão colegiado (Cepe, Consun,
Colegiado de Cursos, Conselho Superior,
etc.).

0,5

Participação em comissão disciplinar.

0,5

Professor premiado em 1º lugar em
qualquer das duas categorias (individual
ou interdisciplinar).

4

Professor premiado em 2º lugar em
qualquer das duas categorias (individual
ou interdisciplinar).

3

Professor que recebeu menção honrosa.

1

Prêmio individual ou coletivo de inovação
em práticas pedagógicas, em âmbito
nacional ou internacional.

4

Prêmio individual ou coletivo de inovação
em práticas pedagógicas em âmbito
regional.

2

Titulação comprovada em curso de
Doutorado no ano de 2015.

4

Titulação comprovada em urso de
Mestrado no ano de 2015.

2

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS A1 no ano de 2015
(6 pontos por artigo).

10

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS A2 ou B1 no ano
de 2015 (5 pontos por artigo).

10

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS B2 ou B3 no ano
de 2015 (4 pontos por artigo).

8

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS B4 ou B5 no ano
de 2015 (1,5 pontos por artigo).

6

Artigo publicado em periódico sem
classificação QUALIS, no ano de 2015 (1
ponto por artigo).

4

Livro publicado em 2015 (4 pontos por
livro).

4

Reedição de livro com revisão ampliada e
melhorada, em 2015 (2 pontos por
reedição).

2

Tradução de livro (2 pontos por livro).

2

Relatório final de pesquisa apresentado
em 2015.

3

Produção de programa de mídia em 2015
(1 ponto por produção).

4

Integrante de Conselho Editorial de
revista no ano de 2015.

2

Registro de patente em 2015.

6

Registro de propriedade intelectual em
2015.

6

Registro de Projeto Técnico (0,1 ponto
por projeto).

3

Registro de Publicação Tecnológica (0,1
ponto por publicação).

3

Desenvolvimento de aplicativo, de
material didático e instrucional e de
produto, processos e técnicas, com
registro (0,3 ponto por desenvolvimento).

3

Relatório Técnico com regras de sigilo
(0,3 ponto por relatório).

3

5

Controle
Interno

4

Fornecido
pelo Docente

10

Fornecido
pelo Docente
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Manual de operação técnica (0,3 ponto
por manual).

3

Proposta de intervenção em
procedimentos clínicos ou de serviço
pertinente (0,3 ponto por proposta).

3

Protótipo para desenvolvimento ou
produção de instrumentos, equipamentos
e kits (1,5 pontos por protótipos).

3

Exercício comprovado de funções
gerenciais e de direção em organizações
públicas ou privadas, correlatas às
atividades acadêmicas, por mais de 6
meses do ano de 2015 (5 pontos para
diretor e 3 pontos para gerente).

5

Exercício profissional autônomo e/ou em
organizações públicas ou privadas
correlatas à sua atuação acadêmica, por
mais de 6 meses do ano de 2015,
comprovado.

3

Exercício de cargo eletivo em órgão de
classe, conselhos regionais e
associações, por mais de 6 meses no ano
de 2015.

2

Integrante de banca avaliadora de
prêmios, congressos, revistas ou jornais.

2

O professor apresenta o Plano de Ensino
para os alunos.
O professor cumpre os conteúdos
previstos no Plano de Ensino da
disciplina.
O professor utiliza o tempo das aulas de
maneira produtiva.
Avaliação Institucional (pelo
aluno): Organização
Didático-Pedagógico.

Avaliação do Aluno

4

Avaliação do
Aluno

4

Avaliação do
Aluno

4

Avaliação do
Aluno

O professor utiliza recursos didáticos que
favorecem a aprendizagem.
O professor utiliza o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) como ferramenta de
suporte e acompanhamento de
aprendizagem.
O professor desenvolve os conteúdos na
perspectiva interdisciplinar.
O professor mostra aos alunos a
aplicabilidade dos conteúdos.
O professor utiliza exemplos atualizados
nas aulas.
O professor é claro ao ministrar os
conteúdos.

Pedagógico
Avaliação Institucional (pelo
aluno)l: Estratégias de
Ensino Aprendizagem.

O professor esclarece as dúvidas
apresentadas pelos alunos no
desenvolvimento da disciplina.
O professor proporciona debates e
discussões como atividades em sala de
aula
O professor apresenta o conteúdo de
forma dinâmica, envolvendo o aluno
durante a aula.
O professor apresenta os critérios de
avaliação utilizados na disciplina.

Avaliação Institucional (pelo
aluno): Estratégias de
Ensino Aprendizagem

Os resultados das avaliações são
disponibilizados aos alunos nos prazos
estabelecidos.
As atividades avaliativas são compatíveis
com o conteúdo e com as atividades
realizadas na disciplina.
As atividades avaliativas favorecem mais
a reflexão do que a
Memorização.
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Os resultados das avaliações são
analisados com os alunos.
O professor trabalha as dificuldades
identificadas nas avaliações.
O professor incentiva os alunos a irem
além do que foi dado em sala de aula.
O professor dá retorno positivo das
aprendizagens adquiridas pelos alunos.
O professor cria espaços para que os
alunos falem sobre suas experiências de
aprendizagem.
Mentoria

Avaliação Institucional (pelo
aluno): Mentoria.

O professor demonstra interesse pelo
sucesso do aluno.

11

11

Avaliação do
Aluno

4

Fornecido
pelo Docente

5

Fornecido
pelo Docente

14

Fornecido
pelo Docente

O professor amplia a compreensão do
aluno sobre como atuar efetivamente no
mundo do trabalho.
O professor serve como exemplo (fonte
de conhecimento, valores e
comportamentos) a ser seguido.

Mentoria

Mentoria

Prêmio recebido pelo
professor com envolvimento
do aluno da IES.

Produção científica, cultural,
artística e profissional com
envolvimento de aluno da
IES.

Prêmios recebidos em concursos
nacionais e internacionais.

4

Premi recebido em âmbito regional.

3

Prêmios recebidos na IES.

1

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS A1 no ano de 2015
(3 pontos por artigo).

5

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS A2 ou B1 no ano
de 2015 (2,5 pontos por artigo).

5

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS B2 ou B3 no ano
de 2015 (2 pontos por artigo).

4

Artigo publicado em periódico com
classificação QUALIS B4 ou B5 no ano
de 2015 (0,75 pontos por artigo).

3

Artigo publicado em periódico sem
classificação QUALIS, no ano de 2015
(0,5 pontos por artigo).

2

Livro publicado em 2015 (2 pontos por
livro).

2

Reedição de livro com revisão ampliada e
melhorada, em 2015 (1 pontos por
reedição).

1

Relatório final de pesquisa apresentado
em 2015.

1

Produção de programa de mídia em 2015
(0,5 pontos por produção).

1

Registro de patente em 2015.

3

Registro de propriedade intelectual em
2015.

3

Registro de Projeto Técnico (0,15 pontos
por projeto).

1,5

Registro de Publicação Tecnológica (0,15
pontos por publicação).

1,5

Desenvolvimento de aplicativo, de
material didático e instrucional e de
produto, processos e técnicas (0,15
pontos por desenvolvimento).

1,5

Desenvolvimento de Software, registrado
(0,15 pontos por software).

1,5

Relatório Técnico com regras de sigilo
(0,15 pontos por relatório).

1,5

Manual de operação técnica (0,15 pontos
por manual).

1,5
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Proposta de intervenção em
procedimentos clínicos ou de serviço
pertinente (0,15 pontos por proposta).

1,5

Protótipo para desenvolvimento ou
produção de instrumentos, equipamentos
e kits (0,75 pontos por protótipo).

1,5

Docente responsável pela disciplina
TIG/TIDIR/PA (0,25 pontos por grupo de
alunos).

5

Orientação TCC - presencial ou EAD
(0,25 pontos por aluno).

Mentoria

Mentoria

Orientação de alunos
(TIG/TIDIR/PA, TCC,
Extensão, Monitoria,
Iniciação Científica,
Trabalhos Extraclasse.

Homenagem.

Controle
Interno
2,5

Acompanhamento de aluno em projeto de
extensão (0,25 pontos por aluno).

2

Acompanhamento de aluno em projeto de
Iniciação Científica ou de pesquisa (0,5
pontos por aluno).

2,5

Orientação de aluno em Programa de
Monitoria (0,5 pontos por monitor).

1

Orientação de trabalho extraclasse (Não
classificado como IC ou extensão e não
componente obrigatório da estrutura
curricular do curso) (0,25 pontos por
trabalho).

1

Professor homenageado em cerimônia de
Colação de Grau no ano de 2015: uma
vez, 2 pontos; duas vezes, 2,5 pontos;
três vezes, 3 pontos; 4 vezes, 3,5 pontos;
cinco vezes, 4 pontos.

4

Controle
Interno

4

Controle
Interno

O professor demonstra alinhamento com
a Missão, Visão, Princípios e Valores da
Instituição em todas as suas atividades.
O professor mantém relacionamento
respeitoso e amigável com a comunidade
acadêmica.
Comportamental (avaliação
pela Coordenação de
Curso).

Nos ambientes coletivos, o professor
adota postura participativa, de respeito ao
outro e contributiva.
Avaliação do
Coordenador
(Aprimora)

O professor possui habilidade de
relacionamento interpessoal com os
alunos.
O professor serve como exemplo (fonte
de conhecimento, valores e
comportamentos) a ser seguido.
Avaliação de
Desempenho

O professor demonstra preocupação no
cumprimento dos conteúdos previstos no
Plano de Ensino da disciplina.

15

15

O professor traz contribuições para
atualização permanente do Plano de
Ensino da disciplina.
Técnico (avaliação pelo
Coordenador do curso).

O professor orienta o desenvolvimento
dos trabalhos interdisciplinares.
O professor apresenta um diferencial a
partir da sua produção técnica, cultural,
científica ou profissional.
O professor colabora nas demandas e
atividades relativas ao curso.

Avaliação do
Coordenador
(Aprimora)

O professor é assíduo e contribui nas
reuniões do curso.

Observações:
1 – Na pontuação referente à Avaliação Institucional, serão utilizados os seguintes
critérios: Os alunos atribuirão um valor de 0 a 10 para cada um dos itens (questões)
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do instrumento da Avaliação Institucional. Para atribuir uma pontuação em cada
dimensão (Organização didático-pedagógica, Estratégias de ensino-aprendizagem e
Avaliação de aprendizagem) que integra o Programa de Reconhecimento do Mérito
Docente, será feita uma padronização dos dados e, em seguida, a interpolação
linear.
Esse processo de padronização passa por duas etapas:
a – Cálculo do afastamento padronizado de cada professor, fazendo-se uso das
médias e dos desvios-padrões calculados por dimensão, como mostram as
equações 1, 2, 3 e 4;
b- Transformação desses afastamentos padronizados em notas padronizadas que
variam de 0 (zero) a 1 (um), como especifica a equação 5. Para o cálculo das
médias, serão utilizadas as seguintes equações:

Para o cálculo dos desvio-padrão, será adotado:
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Para o cálculo dos afastamentos padronizados, será utilizada a seguinte equação:

Em seguida, será aplicada a interpolação linear, expressa na equação 5, para
transformar os valores dos afastamentos padronizados de cada dimensão da
avaliação institucional para a escala de 0 (zero) a 1 (um). Essa nota será, então,
multiplicada pela pontuação máxima da dimensão.
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Os professores com afastamento padronizado menor que -3,0 e maior que +3,0
recebem nota padronizada igual a 0 (zero) e 1(um), respectivamente, que serão
desprezadas como mínimo ou máximo, no cálculo das notas padronizadas, por
serem considerados discrepantes (outliers).
Assim, se o docente obteve afastamento padronizado menor que -3, sua pontuação
na dimensão analisada será zero. Caso o afastamento padronizado seja maior que
3, sua pontuação na dimensão analisada será o máximo a ela estabelecido pelo
Programa de Reconhecimento do Mérito Docente.
Para nota obtida pelo professor, entre -3 e +3, será utilizada a equação 5, de modo a
se obter a nota padronizada entre 0 e 1, que será, em seguida, multiplicada pelo
total de pontos da dimensão analisada.
2 – Com relação à pontuação referente à Avaliação do Desempenho Docente serão
adotados os seguintes critérios: O Coordenador do Curso atribuirá, ao professor, um
valor de 0 a 5 para cada um dos itens (questões) do instrumento da Avaliação de
Desempenho especificados neste anexo. Para que o total de pontos atribuído pelo
Coordenador ao docente seja considerado na avaliação do Mérito Docente, será
feita uma padronização dos dados e em seguida a interpolação linear. Esse
processo de padronização passa por duas etapas:
a - Cálculo do afastamento padronizado de cada professor, fazendo-se uso das
médias e dos desvios-padrões, como mostram as equações 1, 2, 3 e 4;
b - Transformação dos afastamentos padronizados em notas padronizadas que
variam de 0 (zero) a 1 (um), como especifica a equação 5.
Para o cálculo das médias, serão utilizadas as seguintes equações:
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Em seguida, será aplicada a interpolação linear, expressa na equação 5, para
transformar os valores dos afastamentos padronizados de cada dimensão da
avaliação de desempenho para a escala de 0 (zero) a 15 (quinze). Em seguida, essa
nota será multiplicada pela pontuação máxima da dimensão.

Os professores com afastamento padronizado menor que -3,0 e maior que +3,0
recebem nota padronizada igual a 0 (zero) e 15(quinze), respectivamente, que serão
desprezadas como mínimo ou máximo no caso das notas padronizadas, por serem
considerados discrepantes (outliers).
Assim, se o docente obteve afastamento padronizado menor que -3, sua pontuação
referente à Avaliação de Desempenho será zero. Caso o afastamento padronizado
seja maior que 3, sua pontuação na Avaliação de Desempenho será o máximo a ela
estabelecido pelo Programa de Reconhecimento do Mérito Docente, ou seja, 15
pontos.
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Para nota obtida pelo professor, entre -3 e +3, será utilizada a equação 5, de modo a
se obter a nota padronizada entre 0 e 15.
Caso o professor seja avaliado por um único Coordenador, as notas a ele atribuídas
serão diretamente utilizadas no cálculo da nota padronizada.
Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2015.
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APÊNDICE A
Roteiro de Entrevista
Objetivo Específico: Analisar a estratégia da diretoria da IES na aplicação do PRMD
e os resultados da implementação.
A finalidade desta entrevista é compreender melhor a estratégia da diretoria da IES
pesquisada a aplicação do PRMD, visando sugerir melhorias.
1- Qual foi o fator motivacional que levou a diretoria a implementar o PRMD?
2- Quais foram as estratégias da IES para a implementação?
3- Quais foram as principais dificuldades (barreiras) da implementação?


Apresentação do PRMD aos professores;



Coleta dos dados;



Avaliação dos resultados;



Divulgação dos resultados.

4- O PRMD avalia quatro dimensões. Na sua opinião, qual é a importância de cada
dimensão e a respectiva dificuldade de coleta dos dados? Pontue de 1 a 5.
Dimensão
Pedagógica
Envolvimento
Mentoria
Avaliação de Desempenho

Importância

Dificuldade de Coleta
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5- No Simpósio 2016/2, foi divulgado que não houve, por parte dos professores, a
adesão ao PRMD que se esperava. Na oportunidade, foi divulgado também que
ocorreram alguns imprevistos que interferiram no processo de tabulação para
mensuração dos indicadores e obtenção dos resultados. Qual é a sua opinião a
respeito desse fato? Como você interpreta a baixa adesão e as dificuldades que
ocorreram na mensuração?
6- Na sua percepção, os critérios para mensuração dos indicadores e
bonificação/premiação do PRMD foram bem recebidos/aceitos pelos docentes?
Pontue de 1 a 5.


Pontuação da mensuração dos indicadores:



Bonificação/Premiação do PRMD:

7- No contexto geral, qual a avaliação da diretoria em relação ao sucesso da
implementação do PRMD? Houve consenso entre os gestores?
8- Quais foram os resultados considerados mais relevantes na implementação do
PRMD?
9- Em sua opinião, quais são as principais melhorias que devem ser inseridas no
PRMD para que ele fique de acordo com as estratégias da instituição?
10- Como o PRMD contribui para a instituição ser vista como uma IES que pratica o
reconhecimento por meritocracia?
11- Como o PRMD contribui para a competitividade e longevidade da IES
(sobrevivência e avanço)?
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APÊNDICE B
Questionário para os Docentes
Objetivo Específico: Analisar a percepção dos docentes da IES com relação aos
critérios propostos no PRMD.
Nas questões abaixo, assinale o item que melhor caracterize o seu perfil:
1- Informe o(s) campi(us) em que você trabalha:
 Aimorés

 Contagem

 Linha Verde

 Barreiro

 Divinópolis

 Pouso Alegre

 Barro Preto

 Guajajaras

 Raja

 Betim

 João Pinheiro

 Sete Lagoas

 Bom Despacho

 Liberdade

2- Informe sua escolaridade:

o Graduação Completa
o Especialização Incompleta
o Especialista
o Mestrado Incompleto

o Mestre
o Doutorado Incompleto
o Doutor(a)
o Pós-doutorado

Leia cada uma das afirmativas atentamente. Considere a IES que você atua e avalie
em que grau a afirmação a descreve. Utilize o critério abaixo para avaliar a
instituição, marcando com um X o número que melhor corresponde à sua opinião:
1. Discordo Totalmente
2. Discordo Parcialmente
3. Nem Concordo, Nem Discordo
4. Concordo Parcialmente
5. Concordo Totalmente
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3-

A

Dimensão

Pedagógica

engloba

todas

as

categorias necessárias para o reconhecimento por
meritocracia,

relacionados

à

promoção

efetiva

da

aprendizagem dos alunos, valorização de práticas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pedagógicas, o uso da avaliação como instrumento de
aprendizagem e o domínio e produção técnica, científica
e cultural.
4- A Dimensão Envolvimento engloba todas as
categorias necessárias para o reconhecimento por
meritocracia, avaliando os esforços e a dedicação do
professor no suporte às estratégias acadêmicas de sua
Instituição e apoio à coordenação e direção.
5- A Dimensão Mentoria engloba todas as categorias
necessárias para reconhecimento por meritocracia,
reconhecendo o comprometimento do docente com o
futuro de seus alunos, enquanto mentor, orientador e
fonte de inspiração profissional.
6- A Dimensão Avaliação de Desempenho engloba
todas as categorias necessárias para reconhecimento
por meritocracia, usando como base a avaliação
APRIMORA (feita uma vez por ano) na qual os
coordenadores dos cursos em que o professor leciona o
avaliam.
7- No Simpósio 2016/2, foi divulgado que não houve, por
parte dos professores, a adesão ao PRMD que se
esperava.
8- Na oportunidade (simpósio 2016/2), foi divulgado
também

que

ocorreram

alguns

imprevistos

que

interferiram no processo de tabulação para mensuração
dos indicadores e obtenção dos resultados.
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9- Os critérios para mensuração dos indicadores e
pontuação do PRMD foram bem definidos/planejados.
10- Os requisitos utilizados para a premiação/bonificação
do PRMD foram satisfatórios.
11- No contexto geral, a implementação do PRMD
obteve sucesso junto ao corpo docente.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

3

5

1

2

3

3

5

1

2

3

3

5

1

2

3

4

5

12- O instrumento de mensuração utilizado no PRMD
ajuda a entender melhor os conhecimentos que devem
ser geridos.
13- O PRMD contribui para a IES ser vista como uma
IES que pratica o reconhecimento por meritocracia.
14- O PRMD contribui para a competitividade e
longevidade da IES (sobrevivência e avanço).

15- Na sua opinião, quais são as principais melhorias que devem ser inseridas no
PRMD (dimensões/categorias/critérios/processos) para que esse programa fique de
acordo com o interesse dos professores e estratégias da instituição? Descreva
abaixo essa melhorias.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

