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1. Objetivos 

O presente estudo visa dar suporte à decisão na alocação dos futuros ingressos por 

concurso público no INCRA, assim como da necessária definição de lotação máxima de 

cada Superintendência Regional para fins do concurso de remoção, outra necessidade 

premente para o fortalecimento da política de pessoal da autarquia. 

Estes dois temas são de alta relevância, seja pela proximidade do próximo concurso 

público para o provimento de 550 vagas, seja pelas dificuldades operacionais que as 

remoções de pessoal estão causando ao serem realizadas sem o estabelecimento de 

limites e critérios claros, definidos no interesse da autarquia. 

2. Metodologia 

Foram coletados os dados mais relevantes e atuais o possível 1, que estavam disponíveis 

nas fontes oficiais do Incra. Os dados do SIPRA foram considerados consistentes de forma 

que não foi procedido nenhum tratamento de exclusão de “outliners”, assim como de 

inclusão de dados faltantes, as séries incompletas foram tratadas na análise estatística 

diretamente. 

Os dados da força de trabalho do Incra foram processados para facilitar o tratamento 

estatístico através da categorização por macro funções, a saber: multifinalitária, 

administração, desenvolvimento, obtenção e fiscalização da função social e ordenamento 

fundiário, com os cortes nível superior e nível médio e fundamental, já os dados que 

envolveram metas físicas foram organizados por regional e por ano. 

Os dados relativos à criação de projetos, incorporação de área e assentamento de famílias 

foram agregados em três faixas de tempo: até três anos, de três a sete anos e mais que 

sete anos. Estas faixas temporais se deveram, principalmente, aos tempos de maturação 

dos projetos de assentamento e das famílias assentadas neles, de forma que os pesos na 

formulação de indicadores, via de regra, atenderam os assentamentos e famílias mais 

recentes, seja porque exigem uma atenção muito maior, seja porque representam melhor 

as condições operacionais atuais e o nível de esforço a que cada Superintendência 

Regional está submetida. 

Nas comparações, a força de trabalho da Sede e da Superintendência Nacional de 

Regularização Fundiária na Amazônia Legal não foram incluídas, por ser impossível, com 

os dados disponíveis, auferir seus pesos nas variáveis para o cálculo dos indicadores. 

Os dados de orçamento, haja vista a indisponibilidade momentânea do corte por 

superintendência, não foram considerados, mas serão ser incorporados em uma 

necessária revisão futura. 

                                                                    
1 Base 31 de dezembro de 2009. 



 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 
5 

O conjunto das informações foi, então, organizado para gerar variáveis e permitir uma 

análise prévia através das estatísticas descritivas e servir à elaboração de indicadores 

construídos por cruzamentos, que envolveram médias ponderadas e médias geométricas 

ponderadas (utilizada nas variáveis que trataram de famílias assentadas pelo seu viés de 

baixa como medida de segurança) em operações matemáticas básicas. 

Os indicadores construídos dividiram-se em indicadores de esforço e de resultados. Os 

primeiros visaram captar os elementos da gestão estratégica, especialmente quanto às 

disparidades entre estoque de trabalho, demanda e força de trabalho disponível. Já os 

indicadores de resultado orientaram-se para captar aspectos do desempenho operacional, 

com ênfase na identificação dos diferentes níveis de eficiência e eficácia e da extrapolação 

de limites operacionais e de suporte, assim como de eventuais ociosidades. 

Por fim, o conjunto das variáveis, estatísticas e indicadores foi trabalhado de forma global 

com técnicas de Análise de Agrupamento para a elaboração das conclusões e 

recomendações. 

3. Material e Métodos 

Os dados utilizados no presente trabalho, conforme as fontes são 

1. SIPRA (base 31 12 2009): 

a. Projetos assentamentos criados de 1995 à 2009. 

b. Área destinada à projetos de assentamento de 1995 à 2009. 

c. Famílias assentadas em projetos de assentamento criados no ano de 1995 

à 2009. 

d. Total de famílias oficialmente Assentadas por ano de 1995 à 2009. 

2. RH (base 31 01 2009): 

a. Força de trabalho por Superintendência Regional do INCRA. 

As escalas de trabalho, para a comparação dos resultados, foram normalizadas pela 

subtração do menor valor do resultado em análise e posterior divisão deste pelo resultado 

da subtração do menor valor do maior valor, assim a escala ficou harmonizada entre 1 

(maior resultado) e 0 (menor resultado) para todas as avariáveis. 

O tratamento dos dados, incluindo a categorização, a geração de indicadores e os ajustes 

escalares, foi realizado em planilhas eletrônicas e exportado para programas de 

tratamento estatístico onde foram geradas as estatísticas descritivas e realizada a análise 

de agrupamento. 

Os resultados foram exportados para processadores de texto, onde foi finalizada a 

presente Nota Técnica. 

3.1. Definição de Variáveis 

As seguintes variáveis foram definidas dentro do conjunto dos dados para cada para cada 

Superintendência Regional: 
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1. Total de projetos de assentamentos criados nos últimos três anos (TP3). 

2. Total de área destinada a projetos de assentamento criados nos últimos três anos 

(TA3). 

3. Total de famílias assentadas em projetos de assentamento criados nos últimos três 

anos (TF3). 

4. Total de famílias assentadas nos últimos três anos (TFO3). 

5. Total de projetos de assentamentos com mais de três e menos que sete anos de 

criação (TPJ4-7). 

6. Total de área destinada a projetos de assentamento com mais de três e menos que 

sete anos de criação (TA4-7). 

7. Total de famílias assentadas em projetos de assentamento criados mais de três e 

menos de sete anos (TF4-7). 

8. Total de famílias assentadas a mais de três e até sete anos (TFO4-7). 

9. Total de projetos de assentamentos com mais de sete anos de criação (TPJ8). 

10. Total de área destinada a projetos de assentamento com mais de sete anos de 

criação (TA8). 

11. Total de famílias assentadas em projetos de assentamento criados a mais de sete 

anos (TF8). 

12. Total de famílias assentadas a mais de sete anos (TFO8). 

13. Força de trabalho multifinalitária de nível médio e fundamental (FTM-NM). 

 Soma dos cargos ocupados de agente de portaria, artífice, auxiliar de 

enfermagem, auxiliar técnico, motorista, radiotelegrafista, telefonista, 

vigilante e assistente técnico. 

14. Força de trabalho multifinalitária de nível superior (FTM-NS). 

 Soma dos cargos ocupados arquivista, assistente social, bibliotecário, 

enfermeiro, estatístico, médico, odontólogo, psicólogo. 

15. Força de trabalho de nível médio e fundamental na administração (FTA-NM). 

 Soma dos cargos ocupados de assistente de administração e técnico em 

contabilidade. 

16. Força de trabalho de nível superior na administração (FTA-NS). 

 Soma dos cargos ocupados de analista administrativo (ADM, JORN, TCS,e 

Sistemas), contador e economista. 

17. Força de trabalho de nível médio e fundamental no desenvolvimento (FTD-NM). 

 Soma dos cargos ocupados de técnico em reforma e desenvolvimento 

agrário, técnico agrícola e técnico em colonização. 

18. Força de trabalho de nível superior no desenvolvimento (FTD-NS). 

 Soma dos cargos ocupados de Analista em reforma e desenvolvimento 

agrário (antropólogo, arquitetura, engenheiro civil, engenheiro florestal, 

engenheiros outros), veterinários, orientador de projetos de assentamento 

e técnico em educação. 

19. Força de trabalho de nível médio e fundamental no ordenamento fundiário (FTF-

NM). 

 Soma dos cargos ocupados de desenhista, técnico em cadastro rural e 

topógrafo. 
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20. Força de trabalho de nível superior no ordenamento fundiário (FTD-NS). 

 Soma dos cargos ocupados de analista em reforma e desenvolvimento 

agrário (engenheiro cartógrafo, engenheiro agrimensor), fiscal de cadastro 

e tributação rural, geógrafo e geólogo. 

21. Força de trabalho na fiscalização da função social e obtenção de terras (FTO-NS). 

 Soma dos cargos ocupados de Peritos Federais Agrários. 

3.2. Geração de estatísticas descritivas 

Para as variáveis definidas foram extraídas as estatísticas descritivas: mínimo, máximo, 

média, erro padrão, desvio Padrão, assimetria e curtose. 

Os resultados estão nas tabelas 1 e 2. 

3.3. Elaboração de Indicadores 

Os indicadores de esforço gerados pelo cruzamento das variáveis e estatísticas descritivas 

foram os seguintes: 

1. Indicador de Esforço de Global Gestão (IEGn) 2 

 Sob escalas normalizadas, a média ponderada total da área destinada a 

projetos de assentamento (peso 1) acrescido do total de projetos criados 

(peso 2)e do total de famílias oficialmente assentadas (peso 3) dividida 

pela média ponderada da força de trabalho total de nível médio e 

fundamental (peso 2) acrescida da força de trabalho total de nível superior 

(peso 3). 

(TAt + (TPt*2)+(TFOt*3)/6)/(((FT-NMt*2)+(FT-NSt*3))/5) 

2. Indicador de Esforço de Assentamento (IEAn) 

 Sob escalas normalizadas, a média geométrica ponderada do total de 

famílias assentadas em assentamentos criados nos últimos três anos (peso 

3), do total de famílias assentadas em assentamentos criados a mais de 

três anos e menos que sete (2) e do total de famílias assentadas em 

assentamentos criados a mais de sete anos (peso 1), dividida pela média 

ponderada da força de trabalho multifuncional (peso 1) acrescida da força 

de trabalho de fiscalização da função social e obtenção de terras (peso 2) e 

da força de trabalho de desenvolvimento (peso 3). 

((TF33)*(TF4-7 2)*(TF8))^ 6/(((FTO-NS*2)+(FTDt*3)+(FTMt)/6) 

3. Indicador de Esforço de Fiscalização da Função Social, Obtenção e 

Reassentamento (IEOn) 

 Sob escalas normalizadas, a média geométrica ponderada das médias 

geométricas igualmente ponderadas do total de famílias assentadas em 

                                                                    
2
 O “n” minúsculo na sigla dos indicadores sinaliza que foram normalizados à escala de valores entre 

zero (menor resultado) e um (maior resultado) para permitirem comparações entre si. 
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projetos de assentamento criados nos últimos três anos (peso 3), do total 

de famílias assentadas em assentamentos criados a mais de três anos e 

menos que sete (2) e do total de famílias assentadas em assentamentos 

criados a mais de sete anos (peso 1) com peso 3 e a média geométrica 

ponderada da diferença entre total de famílias assentadas à três anos e o 

total de famílias assentadas em assentamentos criados nos últimos três 

anos (peso 3), entre o total de famílias assentadas a mais de três anos e 

menos que sete e o total de famílias assentadas em assentamentos 

criados a mais de três anos e menos que sete (peso 2) e entre o total de 

famílias assentadas a mais de sete anos e o total de famílias assentadas 

em assentamentos criados a mais de sete anos(peso 1) com peso 2, 

dividida pela média ponderada da força de trabalho multifuncional (peso 2) 

acrescida da força de trabalho de fiscalização da função social e obtenção 

de terras (peso 3). 

(((((TF3^3)*(TF4-7^2)*(TF8))1/6)^ 3)*(((TFO3-TF3)^6)*((TFO4-7-TF4-7)^4)*((TFO8-

TF8)^ 4))^1/12)^ 2)^1/5)/((FTMt)*2+(FTO-NS*3)/5) 

4. Indicador de Esforço de Suporte Operacional (IESn) 

 Sob escalas normalizadas, a média geométrica ponderada das médias 

geométricas ponderadas do total de famílias assentadas em 

assentamentos criados nos últimos três anos (peso 3), do total de famílias 

assentadas em assentamentos criados a mais de três anos e menos que 

sete (peso 2) e do total de famílias assentadas em assentamentos criados 

a mais de sete anos (peso 1) com peso 3 e do total da área destinada a 

projetos de assentamento criados nos últimos três anos (peso 3), o total de 

da área destinada a projetos de assentamento criados a mais de três anos 

e menos que sete (2) e do total da área destinada a projetos de 

assentamento criados a mais de sete anos (peso 1)com peso 2, dividida 

pela média ponderada da força de trabalho multifinalitária de nível médio e 

fundamental (peso 2) e nível superior (peso 1), a força de trabalho em 

ações de ordenamento fundiário de nível médio e fundamental (peso 3) e 

superior (peso 3) e a força de trabalho na administração de nível médio e 

fundamental (peso 3) e superior (peso 2). 

(((((TF3^3)*(TF4-7^2)*(TF8))1/6)^ 3)*(((TA3)^3)*((TA4-7)^2)*((TA8))^1/6)^ 

2)^1/5)/(((FTM-NM*2)+( FTM-NS)+( FTF-NM*3)+( FTF-NS*2)+ (FTA-NM*3)+(FTA-

NS*2))/12) 

Os indicadores de resultado gerados foram: 

1. Indicador de Resultado Área de Projetos de Assentamento por Força de Trabalho 

Finalística (IRAn). 

 Sob escalas normalizadas a divisão das médias ponderadas do total da 

área destinada a projetos de assentamento (peso 3) acrescido do total de 

projetos criados (peso 2)e do total de famílias oficialmente assentadas 
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(peso 3) dividida pela media ponderada da soma do total da força de 

trabalho na obtenção de imóveis e fiscalização da função social da 

propriedade (peso 3) e do ordenamento da estrutura fundiária. 

(((TAt*3)+(( TPt*2))/5)/(((FTO-NS*3)+(FTFt*2))/5) 

2. Indicador de Resultado de Famílias Assentadas por Força de Trabalho de 

Desenvolvimento (IRDn). 

 Sob escalas normalizadas, divisão média ponderada das famílias 

assentadas em assentamentos criados a menos de três anos (peso 5), a 

mais de quatro e menos que sete (peso 3) e mais que sete anos (peso 1) 

pela força de trabalho em desenvolvimento de projetos de assentamento. 

((TF3*5)+(TF4-7*3)+(TF7*1))/9)/(FTDt) 

3. Indicador de Resultado de Área por Famílias Assentadas (IRFn). 

 Sob escalas normalizadas a divisão dos hectares pelo total de famílias 

assentadas. 

(TA3+TA4-7+TA8)/(TOF3+TOF4-7+TOF8) 

4. Indicador de Resultado de Famílias Assentadas por Força de Trabalho na 

Administração e Multifinalitária (IRMn). 

 Sob escalas normalizadas, divisão ma média ponderada das famílias 

assentadas a menos de três anos (peso 5), a mais de quatro e menos que 

sete (peso 3) e mais que sete anos (peso 1). 

((TF3*5)+(TF4-7*3)+(TF7*1))/9)/(( FTMt)+( FTAt)) 

5. Indicador de Resultado de Força de Trabalho Finalística de Nível Superior em 

relação à Força de Trabalho Finalística de Nível Médio e Fundamental (IRTn). 

 Sob escalas normalizadas, divisão da força de trabalho com formação de 

nível superior alocada nas ações de obtenção, desenvolvimento e 

ordenamento fundiário dividida pela força de trabalho com formação de 

nível médio e fundamental alocada nas mesmas macro funções. 

(FTD-NS+FTF-NS+FTO-NS)/( (FTD-NM+FTF-NM) 

3.4. Análise de Agrupamentos  

A Análise de Agrupamentos (AA) é um conjunto de técnicas da estatística multivariada que 

tem por objetivo dividir os elementos de uma amostra, ou população - como no presente 

caso – em “clusters” (agrupamentos) que sejam, dentro do possível, internamente 
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similares e externamente dissimilares, de acordo com as variáveis (características) 

utilizadas para medi-los 3. 

O objetivo deste tratamento foi encontrar no conjunto das Superintendências Regionais a 

parcela significativamente pressionada pelo estoque de trabalho e pela demanda social, 

que merece atenção especial na distribuição da força de trabalho, especialmente quanto 

fiscalização da função Social da propriedade rural, obtenção de terras, gestão dos 

assentamentos e suporte operacional. 

O primeiro passo foi a divisão das SRs em três grupos conforme cada indicador gerado, de 

forma a diferenciá-las quanto aos esforços e aos resultados e ordená-las com base nas 

grandezas de cada indicador (1 o maior e 0 o menor valor), para então classificá-las com 

base nas distâncias euclidianas das médias dos agrupamentos. Os resultados estão nas 

tabelas de 3 à 12. 

O segundo passo consistiu da aplicação do procedimento de agrupamento denominado 

K-médias na criação de cinco agrupamentos, pelo tratamento conjunto dos indicadores 

normalizados de Esforço de Gestão (IEGn), de Esforço de Assentamento (IEAn), de Esforço 

de Fiscalização da Função Social, Obtenção e Reassentamento (IEOn) e de Esforço Suporte 

Operacional (IESn). 

O terceiro passo foi aplicar o mesmo procedimento com os indicadores normalizados de 

resultado da  Área de Projetos de Assentamento por Força de Trabalho Finalística (IRAn), 

das Famílias Assentadas por Força de Trabalho de Desenvolvimento (IRDn), da Área por 

Famílias Assentadas (IRFn) e das Famílias Assentadas por Força de Trabalho na 

Administração e Multifinalitária (IRMn).  

Por fim as superintendências foram agrupadas considerando todos os indicadores 

anteriormente utilizados em um só passo. 

As tabelas 13, 14 e 15 demonstram os resultados dos três tratamentos. 

4. Discussão e Análise dos Resultados 

4.1. Estatísticas Descritivas 

A análise das estatísticas descritivas das tabelas 1 e 2 permitem interpretar os dados em 

uma primeira aproximação.  

A comparação dos mínimos e máximos, vis a vis a média e o desvio padrão, revela que há 

muita diferença entre as SRs especialmente quanto à criação de Projetos de 

Assentamento e famílias assentadas, pois há diferenças de 40, 50 vezes. A destinação de 

área possui distorções maiores ainda entre mínimos e máximos, as quais superam 1.000 

                                                                    
3 Mingoti, S. A. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada – Uma abordagem 

aplicada. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2007 1 reimpressão, 295 p. 
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vezes, já o mesmo não ocorre na distribuição da força de trabalho, onde a maior diferença 

entre mínimo e máximo atinge 29 vezes. 

Estas diferenças, em que pese, esperadas, chamam atenção pela escala, essa sim, 

completamente inesperada, principalmente diante da relativa pequena disparidade na 

distribuição da força de trabalho, corroborando com a informação de que 40% das famílias 

estão no norte do País e 30% no nordeste. 

Já o exame dos dados relativos à curtose , para famílias assentadas, projetos criados e 

área destinada, que se apresentaram na maioria positivos e bem distantes de zero, indica 

que há uma concentração em torno da média e que é muito alta a distribuição neste 

ponto, de forma que as caudas da curva de distribuição são pequenas e próximas de zero. 

No que se relaciona aos dados de distribuição da força de trabalho, estes são mais 

homogêneos e a distribuição se aproxima de curvas normais (curtose zero). Destacam-se 

os dados da força de trabalho de nível superior do ordenamento fundiário e de obtenção, 

onde a curtose é negativa e próxima de zero indicando o achatamento da curva de 

distribuição. 

A assimetria, toda positiva e na maioria distante de zero indica que há concentração dos 

dados no lado esquerdo da distribuição, ou seja, há uma maior freqüência de casos com 

valores menores que a média exceto para a força de trabalho de nível superior no 

ordenamento fundiário, que neste caso a maioria dos casos está levemente acima da 

média, indicando fortes distorções na distribuição da força de trabalho. 

A análise deste conjunto de dados para a verificação da normalidade foi dispensada, haja 

vista os resultados de assimetria e curtose, pois as distribuições das diferentes variáveis 

se apresentaram claramente não normais reafirmando a característica da profunda 

desigualdade da distribuição da reforma agrária e da força de trabalho do Incra, a qual 

recomenda não utilizar métodos estatísticos paramétricos nas análises para obter-se 

melhores resultados. 

4.2. Análise de Agrupamento dos Indicadores Isolados 

O exame dos agrupamentos dos escores normalizados dos indicadores tomados 

isoladamente (tabelas 3 à 12), permite inferir a intensidade do esforço a que cada SR está 

submetida nas distintas dimensões: gestão, assentamento, obtenção e suporte 

operacional. Como estes indicadores foram formulados com as estatísticas de resultado no 

numerador e a força de trabalho no denominador, quanto mais perto de 1 seu escore 

normalizado, maior o esforço, quanto mais perto de zero, menor. 

O agrupamento em três, permite por sua vez, ordenar a distribuição das SRs em torno de 

níveis alto, mediano e baixo de esforço, ressaltando que as distâncias euclidianas de cada 

SRs estão calculadas por grupo e, elas complementam a informação indicando o 

afastamento da média do agrupamento e a coesão dele em torno dela. 

A Tabela 3 trás as informações do Indicador de Esforço de Gestão, nela pode ser 

vislumbrado que há duas Superintendências Regionais (Amazonas e Santarém) 

submetidas aos maiores esforços, escores acima de 0,8, e que bem distante, entre 
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escores 0,11 (Piauí) e 0,21 (Marabá) se situam nove SRs, oito da Amazônia Legal. No 

agrupamento com os menores esforços estão as SRs restantes, destaque para os escores 

zero (Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catariana e Espírito Santo). 

Como o indicador confronta ponderadamente o total de projetos, área e famílias 

oficialmente assentadas com a força de trabalho total, ele reforça a idéia da prioridade na 

alocação de vagas e lotação recair sobre as SRs da Amazônia, especialmente nas SRs do 

Amazonas e do Pará, além do Piauí. 

O agrupamento utilizando o indicador de assentamento de famílias (tabela 4) que 

correlaciona ponderadamente o assentamento de famílias em projetos novos criados nas 

três épocas distintas com a força de trabalho multifuncional (suporte), de fiscalização da 

função social (vistorias e avaliações) e de desenvolvimento (cadastro e seleção), coloca em 

primeiro lugar as SRs do Pará (SR01) e do Amazonas, como aquelas submetidas aos 

maiores esforços (escores 1 e 0,72 respectivamente). 

O segundo agrupamento engloba de Minas Gerais (escore 0,16) a Alagoas (escore 0,32), 

onde estão 10 superintendências regionais, cinco do nordeste, três do sudeste e duas do 

centro-oeste. 

No agrupamento daquelas submetidas aos menores esforços de assentamento constam o 

Rio de Janeiro (escore 0) e no seu entorno o Espírito Santo e Santa Catarina (escores 

0,01). Destaque neste grupo para Santarém com escore 0,13, baixo devido especialmente 

à ponderação no cálculo, que valorizou os assentamentos mais recentes e à falta de 

famílias assentadas antes de 2006, quando ela foi criada. Destaque ainda para as SRs do 

Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Marabá que também estão neste grupo de escores 

baixos, revelando desempenhos sofríveis, seja porque possuem uma força de trabalho 

comparativamente maior, seja porque assentaram menos famílias recentemente que suas 

médias e por estes dois motivos principais conjuntamente. 

A tabela 5 traz o resultado do agrupamento com base no indicador de fiscalização da 

função social, obtenção e reassentamento, neste caso a SR do Pará (SR01) está isolada 

com o maior escore, obtido pela comparação da média ponderada das famílias assentadas 

em projetos novos e da diferença entre o total de famílias e as famílias assentadas em 

projetos novos (reassentamento) dividida pela média ponderada da força de trabalho 

multifuncional e da de fiscalização da função social e obtenção. 

O segundo agrupamento (escores entre 0,28 e 0,71) contém 12 SRs, dentre as quais seis 

do nordeste. No grupo dos menores esforços, chama atenção Rondônia (escore zero) que 

está acompanhada de Santarém, Acre, Amapá, Tocantins e Roraima, todas da Amazônia 

Legal, que pode ser parcialmente explicado ou pelo baixo número de assentamento nos 

últimos anos (Santarém, Amapá e Roraima), ou pelo baixo desempenho face uma força de 

trabalho relativamente grande (Rondônia, Acre e Tocantins), aplicável aos casos do Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Goiás e Paraná. 
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O suporte operacional foi tratado na tabela 6, ele relaciona as famílias assentadas e a área 

destinada com a força de trabalho multifinalitária, de ordenamento fundiário (cadastro) e 

de administração. 

A Superintendência Regional do Amazonas ressurge como aquela sob o maior esforço de 

suporte operacional, coerente com as dimensões daquele Estado. O segundo grupo 

engloba o Para (SR01), a Bahia, o Piauí e Santarém (escores entre 0,3 e0,67). No terceiro 

agrupamento estão as demais SRs, no qual os extremos são o Rio de Janeiro (escore 0) e 

Pernambuco (escore 0,25). 

Este indicador mostra que as SRs mais antigas da Amazônia Legal, que concentram a força 

de trabalho multifinalitária, ficam mais mal posicionadas em que pese a presença de um 

grande número de famílias assentadas e de área destinada, fato que deve se alterar com a 

esperada aposentadoria de um grande número de servidores nos próximos dois anos. 

Quanto aos indicadores de resultado, a tabela 7 confronta a área destinada e o número de 

projetos criados com a força de trabalho finalística (obtenção e cadastro). 

Os resultados apontam para a SR 15, do Amazonas com a de maior eficiência (escore 1), 

no segundo grupo (escores entre 0,117 e o,o11) estão Matogrosso, Acre, Rondônia, 

Amapá, Marabá e Santarém. No último agrupamento com escore zero estão Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba Espírito Santo, Alagoas e Sergipe, e no entorno o 

Ceará, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 

Norte e Médio São Francisco. 

Este indicador, por tratar com escalas distintas (área e projetos) trouxe resultados com viés 

para as SRs que criam assentamentos com áreas maiores e por conter no denominador a 

quantidade de pessoal lotada no ordenamento fundiário, privilegiou também as SRs nas 

quais está o menor contingente de pessoal nesta área. 

Como é se apresentou muito enviesado, não se prestou a comparações, porém é um 

indicador sensível à indicação donde estão os maiores assentamentos e ou os menores 

contingentes de pessoal no ordenamento fundiário. 

Na tabela 8 estão os resultados do agrupamento do indicador de resultados de famílias 

assentadas por força de trabalho no desenvolvimento dos projetos de assentamento. 

O primeiro agrupamento, com os maiores resultados é composto pelo Pará (SR01), 

Amazonas e Santarém. Estas três superintendências regionais possuem as melhores 

relações entre famílias assentadas por técnicos disponíveis nas funções de gerenciamento 

dos projetos de assentamento que incluem a fiscalização da ocupação dos lotes, a 

implantação e fiscalização da infra-estrutura básica e o pagamento e acompanhamento 

dos créditos, além do manejo dos recursos naturais, da assistência técnica e dos serviços 

de topografia.Neste caso, ou são muito eficientes, ou recebem apoio externo na forma de 

força tarefas especiais com relativa freqüência. 
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O segundo grupo, com escores entre 0,45 e 0,23 se compõe de 7 superintendências, 

dentre as quais se destacam o Maranhão, o Mato Grosso e Marabá na região amazônica e, 

Médio São Francisco, Alagoas e Piauí no nordeste. 

No terceiro grupo, o escore zeros é do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, seguidos por 

Santa Catarina, Rio grande do Sul, Sergipe, Rondônia, Paraíba, e Paraná, com escores 

iguais ou menores que 0,09. Neste grupo estão também a Bahia, Minas, Acre, Amapá, 

Rondônia e Roraima. 

A tabela 9 traz o indicador área por família assentada, que busca correlacionar as 

dificuldades inerentes ao gerenciamento de famílias espacialmente menos adensadas, 

como um descritor de dificuldade gerencial de campo para todas as funções de 

desenvolvimento e pode ser interpretado em conjunto com o indicador anterior. 

Onde as dificuldades são maiores é na SR do Amazonas que está isolada, já o segundo 

grupo, com escores entre 0,22 e 0,46, se compõem do Acre, Rondônia, Amapá e 

Santarém. No terceiro grupo estão as demais SRs, dentre as quais se destacam na região 

amazônica o Pará (SR01), o Maranhão, Roraima e Marabá. 

A análise conjunta dos dois indicadores anteriores permite vislumbrar que a SR do 

Amazonas está duplamente tensionada, possui a pior relação família assentada por força 

de trabalho no desenvolvimento e o indicativo de maiores dificuldades operacionais. 

Nesta mesma situação, ligeiramente melhor, está Santarém, mas não se confirma a SR01 

do Pará, na qual a relação é ruim, mas as dificuldades operacionais não são as mais 

fortes, haja vista o grande contingente de pessoal, o que serve também para as SRs do 

Acre, Rondônia, Amapá, com melhores situações operacionais que as anteriores. 

Esta análise conjunta demarca a necessidade de se depositar prioridades na alocação de 

vagas e lotação conforme o esforço das SRs no gerenciamento dos assentamentos 

ambientalmente diferenciados, onde há lotes maiores e, pelas próprias características, a 

necessidade de um acompanhamento mais intensivo. 

Para captar as condições operacionais na gestão e suporte, a tabela 10 trás o resultado do 

agrupamento do indicador de resultado de famílias assentadas por força de trabalho na 

administração e multifinalitária. 

Os escores mais altos indicam as piores relações entre demanda e capacidade de 

trabalho, assumido que há uma correlação positiva e forte entre o número de famílias 

assentadas e a demanda por funções de gestão (diárias, convênios, licitações, etc.), 

contratação de terceirizados e fornecimento de serviços (motorista, piloteiro, etc.) e gestão 

da unidade (manutenção de veículos, de computadores, comunicação, etc.). 

As SRs sob maiores tensões são Santarém e a do Pará (SR01), seguidos pelo segundo 

grupo com dez outras SRs, dentre as quais a Amazonas, Bahia, Maranhão e Mato Grosso, 

Médio São Francisco, Marabá e Piauí. 
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Sob menores tensões estão as demais SRs no terceiro grupo, que traz o escore zero no Rio 

de Janeiro, seguido de Santa Catarina (0,02), Espírito Santo (0,04) e Rondônia (0,04). 

Para correlacionar a capacidade de planejamento, fiscalização da função social, execução 

de obras de infra-estrutura, certificação de imóveis e com a capacidade de execução e 

suporte operacional a tabela 11 está composta do indicador de força de trabalho finalística 

de nível superior pela força de trabalho finalística de nível médio. 

Este indicador não considerou a força de trabalho multifinalitária, para ressaltar a relação 

operacional finalística propositalmente. 

As SRs com as melhores relações são São Paulo (escore 1), seguida pela Paraíba (0,93), 

Ceará (0,9), Alagoas (0,89), Santa Catarina (0,8), Distrito Federal (0,75) e Médio São 

Francisco (0,74). As com as piores relações são o Acre (escore 0), o Mato grosso (0,01), 

Rondônia (0,05) e o Maranhão (0,08). 

Como este indicador não capta o esforço, é recomendável sua interpretação conjunta com 

indicadores de esforço e de resultado, porém de forma isolada ele revela a necessidade de 

reforço de todas as SRs da Amazônia Legal com técnicos de nível superior, especialmente 

o Maranhão, Acre, Rondônia e Mato Grosso para melhorar a capacidade de planejamento 

e monitoramento nesta região. 

4.3. Análise de Agrupamento dos Indicadores em Conjunto 

As tabelas 12 a 14 trazem os resultados do agrupamento das Superintendências Regionais 

através da técnica de classificação por K-médias e cinco “clusters”. 

O tratamento conjunto permite uma abordagem comparativa mais ampla e menos 

enviesada que a análise e interpretação do agrupamento dos indicadores isoladamente, A 

definição de cinco grupos, tomada a priori, se deve à necessidade de isolar os extremos 

nos três grupos iniciais e permitir uma maior homogeneidade nos demais. 

Os indicadores de esforço e de resultado foram tratados em grupos isolados inicialmente e 

depois em conjunto, apenas o indicador de resultado de força de trabalho de nível superior 

em relação à força de trabalho de nível médio foi deixado de fora, por não ser diretamente 

comparável, dado que no seu numerador não há resultado de execução física. 

Na primeira tabela (tabela 12) desta etapa do trabalho os indicadores de esforço foram 

tratados em conjunto e, como todos possuem a mesma direção (maior escore, maior 

esforço), essa característica se manteve nesta análise, em que pese não haver um escore 

médio que possa orientar um ordenamento dentre as SRs, pois cada indicador representa 

uma dimensão. Nestas condições os resultados obtidos anteriormente são indispensáveis 

para a interpretação dos resultados. 

Em agrupamentos unitários estão Santarém, Amazonas e Pará (SR01), indicando que 

nestas SRs há o maior esforço operacional, que pode ser traduzido em prioridade na 

alocação de vagas e lotação. 
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O quarto grupo (3 na tabela) engloba as Superintendências Regionais do Maranhão, Mato 

Grosso, Bahia, São Paulo, Piauí e Médio São Francisco. O esforço operacional nestas SRs é 

um pouco inferior ao primeiro, mas merece atenção. 

No quinto agrupamento (5 na tabela) estão as 21 SRs com os as menores tensões 

operacionais captadas pelos indicadores de esforço. Este agrupamento está bem próximo 

do anterior, dificultando a interpretação. 

Estes resultados chamam atenção para as SRs de São Paulo e Médio São Francisco 

pertencerem ao grupo intermediário, junto com outras bem maiores (i. e. Maranhão e 

Bahia), que pode ser explicado pelo desempenho recente e pela pequena força de trabalho 

finalística comparativamente à gestão e execução física das respectivas metas de 

assentamento, obtenção e criação de PAs. 

Igualmente chama atenção a baixa classificação das SRs do Acre e Rondônia, Amapá, 

Tocantins e Marabá que estão no mesmo agrupamento se SRs pequenas como Santa 

Catarina e Rio de Janeiro. Este resultado é explicado pelo desempenho sofrível destas SRs 

nos últimos anos e ou pelo quantitativo de pessoal acima da média (RO tem 342 

servidores e o AC 283, seguido de MBA com 200). 

A segunda tabela, de número 13, apresenta os resultados dos indicadores de resultado 

sob o mesmo tratamento de análise de agrupamento, ou seja, algoritmo K-médias e 5 

agrupamentos pré-definidos.  

Quanto maiores são os escores destes indicadores de resultado, maiores são as pressões 

entre demanda atendida e força de trabalho de forma que o tratamento estatístico 

preservou esta característica, resultando que em agrupamentos isolados novamente são 

contempladas as SRs de Santarém, Amazonas e Pará (SR01), o que corrobora com os 

resultados dos indicadores de esforço. 

Já o agrupamento intermediário repete quase mesma composição do agrupamento a partir 

dos indicadores de esforço, com exceção de Marabá e Alagoas que ingressaram neste 

agrupamento. As restantes SRs permaneceram com a mesma classificação. 

Este resultado indica que embora estas duas superintendências tenham sido detectadas 

sob esforços relativamente menores, quando analisadas do ponto de vista das metas 

físicas realizadas versus a força de trabalho dedicada aos processos finalístico, é captada 

uma pressão maior sobre esta força de trabalho recomendando atenção à parte. 

Por fim, a tabela 14 revela os resultados do tratamento sobre o conjunto dos indicadores. 

Ela corrobora com a posição das três Superintendências Regionais que constituem 

agrupamentos isolados: Santarém, Amazonas e Pará (SR01), porém o segundo grupo 

(“cluster” 3 na tabela), onde estão as SRs com esforço e resultados medianos ingressa a 

SR de Mato Grosso do Sul, permanecendo as demais, se observado o tratamento anterior 

(tabela 13). 
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Tabela 1 

Estatísticas 

Variáveis N Mínimo Máximo Média E. Padrão Desvio Padrão Assimetria Curtose 

PAs criados a 3 

anos 
30 3 115 33,90 4,490 24,595 1,28 2,7 

PAs criados de 4 

a 7 anos 
30 7 277 77,70 13,234 72,487 1,55 1,95 

PAs criados a 

mais de 7 anos 
30 30 597 173,80 23,353 127,911 1,37 2,61 

Área destinada a 

3 anos 
30 4.186 9.927.180 485.483,93 331.850,008 1.817.617,353 5,18 27,56 

Área destinada 

de 4 a 7 anos 
30 7.448 13.709.085 1.070.289,17 510.055,035 2.793.686,480 3,83 15,51 

Área destinada a 

mais de 7 anos 
30 33.176 5.306.044 1.253.541,75 296.172,087 1.622.201,329 1,56 1,12 

Famílias 

assentadas em 

PAs criados a 3 

anos 

30 172 16.222 2.585,23 596,925 3.269,492 3,05 10,82 

Famílias 

assentadas em 

PAs criados de 4 

a 7 anos 

30 443 50.017 8.620,57 2.272,844 12.448,880 2,55 6,28 

Famílias 

assentadas em 

PAs criados a 

mais de 7 anos 

30 3.144 90.645 19.023,37 3.618,272 19.818,092 2,46 6,17 

Total de famílias 

assentadas a 3 

anos 

30 602 31.594 6.439,67 1.292,049 7.076,842 2,25 5,24 

Total de famílias 

assentadas de 4 

a 7 anos 

30 1.386 51.700 12.713,97 2.562,883 14.037,491 1,76 2,2 

Total de famílias 

assentadas a 

mais de 7 anos 

30 874 79.350 19.967,37 3.433,324 18.805,089 1,87 3,46 
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Tabela 2 

Estatísticas 

Variáveis N Mínimo Máximo Média E. Padrão Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Força de trabalho 

multifinalitária de 

nível médio e 

fundamental 

30 5 97 34,73 4,654 25,492 1,02 0,16 

Força de trabalho 

na administração 

de nível médio e 

fundamental 

30 17 129 48,30 5,458 29,893 1,32 0,86 

Força de trabalho 

no 

desenvolvimento 

de nível médio ou 

fundamental 

30 6 56 18,07 2,207 12,086 1,77 2,84 

Força de trabalho 

no ordenamento 

fundiário de nível 

médio ou 

fundamental 

30 1 29 9,10 1,305 7,146 1,21 1,14 

Força de trabalho 

multifinalitária de 

nível superior 

30 0 10 2,60 ,513 2,811 1,49 1,69 

Força de trabalho 

na administração 

de nível superior 

30 3 23 10,03 ,850 4,657 1,09 0,94 

Força de trabalho 

no 

desenvolvimento 

de nível superior 

30 8 34 17,77 1,143 6,263 0,77 0,66 

Força de trabalho 

no ordenamento 

fundiário de nível 

superior 

30 0 11 5,87 ,535 2,933 -0,14 -0,82 

Força de trabalho 

na obtenção de 

nível superior 

30 10 46 26,77 1,717 9,405 0,51 -0,58 
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Tabela 3 – Indicador de Esforço de  

Gestão 

Sup. Regionais Cluster Distância IEGn 

1/PA   1 ,019 0,13 

12/MA  1 ,025 0,12 

13/MT  1 ,004 0,15 

14/AC  1 ,007 0,16 

17/RO  1 ,032 0,12 

21/AP  1 ,052 0,2 

24/PI  1 ,037 0,11 

25/RR  1 ,007 0,14 

27/MB  1 ,064 0,21 

15/AM  2 ,099 1 

30/STM 2 ,099 0,8 

2/CE   3 ,015 0,04 

3/PE   3 ,024 0 

4/GO   3 ,003 0,03 

5/BA   3 ,052 0,08 

6/MG   3 ,030 0,06 

7/RJ   3 ,023 0 

8/SP   3 ,000 0,03 

9/PR   3 ,007 0,02 

10/SC  3 ,022 0 

11/RS  3 ,001 0,03 

16/MS  3 ,000 0,03 

18/PB  3 ,013 0,01 

19/RN  3 ,009 0,04 

20/ES  3 ,027 0 

22/AL  3 ,020 0,01 

23/SE  3 ,015 0,01 

26/TO  3 ,034 0,06 

28/DF  3 ,002 0,03 

29/MSF  3 ,006 0,03 

 

 

Tabela 4 - Indicador de Esforço de  

Assentamento 

Sup. Regionais Cluster Distância IEAn 

1/PA   1 ,139 1 

15/AM  1 ,139 0,72 

2/CE   2 ,013 0,06 

3/PE   2 ,033 0,11 

4/GO   2 ,042 0,12 

7/RJ   2 ,074 0 

9/PR   2 ,033 0,04 

10/SC  2 ,061 0,01 

11/RS  2 ,003 0,08 

14/AC  2 ,031 0,11 

17/RO  2 ,055 0,02 

18/PB  2 ,015 0,06 

19/RN  2 ,024 0,1 

20/ES  2 ,064 0,01 

21/AP  2 ,024 0,05 

23/SE  2 ,049 0,12 

25/RR  2 ,025 0,05 

26/TO  2 ,048 0,12 

27/MB  2 ,078 0,15 

30/STM 2 ,054 0,13 

5/BA   3 ,038 0,2 

6/MG   3 ,075 0,16 

8/SP   3 ,018 0,22 

12/MA  3 ,060 0,3 

13/MT  3 ,020 0,22 

16/MS  3 ,063 0,17 

22/AL  3 ,082 0,32 

24/PI  3 ,075 0,31 

28/DF  3 ,026 0,21 

29/MSF  3 ,025 0,26 
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Tabela 5 – Indicador de Esforço de  

Obtenção 

Sup. Regionais Cluster Distância IEOn 

1/PA 1 ,000 1 

5/BA 2 ,103 0,53 

6/MG 2 ,100 0,33 

8/SP 2 ,090 0,52 

11/RS 2 ,113 0,32 

12/MA 2 ,281 0,71 

13/MT 2 ,009 0,44 

15/AM 2 ,060 0,37 

16/MS 2 ,084 0,35 

22/AL 2 ,153 0,28 

24/PI 2 ,128 0,56 

27/MB 2 ,145 0,28 

29/MSF 2 ,043 0,47 

2/CE 3 ,010 0,1 

3/PE 3 ,045 0,06 

4/GO 3 ,016 0,13 

7/RJ 3 ,090 0,02 

9/PR 3 ,016 0,13 

10/SC 3 ,046 0,06 

14/AC 3 ,016 0,09 

17/RO 3 ,109 0 

18/PB 3 ,019 0,09 

19/RN 3 ,110 0,22 

20/ES 3 ,043 0,07 

21/AP 3 ,017 0,09 

23/SE 3 ,051 0,16 

25/RR 3 ,011 0,1 

26/TO 3 ,089 0,2 

28/DF 3 ,095 0,2 

30/STM 3 ,028 0,14 

 

Tabela 6 – Indicador de Esforço de Suporte 

Operacional 

Sup. Regionais Cluster Distância IESn 

1/PA 1 ,191 0,67 

5/BA 1 ,180 0,3 

24/PI 1 ,050 0,43 

30/STM 1 ,039 0,52 

15/AM 2 ,000 1 

2/CE 3 ,041 0,07 

3/PE 3 ,055 0,05 

4/GO 3 ,014 0,09 

6/MG 3 ,049 0,16 

7/RJ 3 ,107 0 

8/SP 3 ,071 0,18 

9/PR 3 ,078 0,03 

10/SC 3 ,098 0,01 

11/RS 3 ,026 0,08 

12/MA 3 ,136 0,24 

13/MT 3 ,081 0,19 

14/AC 3 ,014 0,09 

16/MS 3 ,051 0,16 

17/RO 3 ,065 0,04 

18/PB 3 ,043 0,06 

19/RN 3 ,015 0,09 

20/ES 3 ,091 0,02 

21/AP 3 ,048 0,06 

22/AL 3 ,049 0,16 

23/SE 3 ,001 0,11 

25/RR 3 ,009 0,1 

26/TO 3 ,032 0,14 

27/MB 3 ,088 0,19 

28/DF 3 ,006 0,11 

29/MSF 3 ,142 0,25 
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Tabela 7  Indicador de Resultado de Projetos de 

Assentamento e Área Destinada por Força de 

Trabalho Finalística 

Sup. 

Regionais 
Cluster Distância IRAn 

13/MT 1 ,055 0,11 

14/AC 1 ,013 0,17 

17/RO 1 ,024 0,14 

21/AP 1 ,011 0,15 

27/MB 1 ,040 0,12 

30/STM 1 ,117 0,28 

15/AM 2 ,000 1 

1/PA 3 ,066 0,09 

2/CE 3 ,006 0,01 

3/PE 3 ,018 0 

4/GO 3 ,008 0,01 

5/BA 3 ,006 0,03 

6/MG 3 ,004 0,02 

7/RJ 3 ,019 0 

8/SP 3 ,013 0,01 

9/PR 3 ,012 0,01 

10/SC 3 ,020 0 

11/RS 3 ,014 0,01 

12/MA 3 ,049 0,07 

16/MS 3 ,011 0,01 

18/PB 3 ,017 0 

19/RN 3 ,007 0,01 

20/ES 3 ,021 0 

22/AL 3 ,019 0 

23/SE 3 ,016 0 

24/PI 3 ,012 0,03 

25/RR 3 ,058 0,08 

26/TO 3 ,024 0,05 

28/DF 3 ,002 0,02 

29/MSF 3 ,009 0,01 

 

Tabela 8 - Indicador de Resultado de Famílias 

Assentadas por Força de Trabalho de 

Desenvolvimento 

Sup. 

Regionais 
Cluster Distância IRDn 

1/PA 1 ,087 1 

15/AM 1 ,169 0,74 

30/STM 1 ,082 1 

2/CE 2 ,007 0,1 

3/PE 2 ,025 0,13 

4/GO 2 ,005 0,11 

5/BA 2 ,070 0,18 

6/MG 2 ,049 0,16 

7/RJ 2 ,108 0 

8/SP 2 ,059 0,17 

9/PR 2 ,020 0,09 

10/SC 2 ,083 0,03 

11/RS 2 ,032 0,08 

14/AC 2 ,042 0,15 

16/MS 2 ,035 0,14 

17/RO 2 ,023 0,09 

18/PB 2 ,017 0,09 

19/RN 2 ,021 0,13 

20/ES 2 ,104 0 

21/AP 2 ,040 0,15 

23/SE 2 ,014 0,09 

25/RR 2 ,044 0,15 

26/TO 2 ,017 0,12 

12/MA 3 ,140 0,45 

13/MT 3 ,067 0,24 

22/AL 3 ,042 0,35 

24/PI 3 ,023 0,29 

27/MB 3 ,044 0,35 

28/DF 3 ,059 0,25 

29/MSF 3 ,078 0,23 
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Tabela 9-Indicador de Resultado de Área por 

Famílias  

Assentadas 

Sup. 

Regionais 
Cluster Distância IRFn 

15/AM 1 ,000 1 

14/AC 2 ,012 0,295 

17/RO 2 ,083 0,224 

21/AP 2 ,063 0,245 

30/STM 2 ,158 0,465 

1/PA 3 ,006 0,043 

2/CE 3 ,003 0,04 

3/PE 3 ,034 0,002 

4/GO 3 ,006 0,043 

5/BA 3 ,006 0,043 

6/MG 3 ,018 0,055 

7/RJ 3 ,012 0,025 

8/SP 3 ,017 0,02 

9/PR 3 ,022 0,015 

10/SC 3 ,022 0,015 

11/RS 3 ,012 0,025 

12/MA 3 ,015 0,052 

13/MT 3 ,045 0,082 

16/MS 3 ,017 0,02 

18/PB 3 ,023 0,014 

19/RN 3 ,009 0,028 

20/ES 3 ,033 0,004 

22/AL 3 ,037 0 

23/SE 3 ,019 0,018 

24/PI 3 ,021 0,058 

25/RR 3 ,075 0,111 

26/TO 3 ,012 0,049 

27/MB 3 ,054 0,091 

28/DF 3 ,001 0,038 

29/MSF 3 ,005 0,032 

 

Tabela 10 - Indicador de Resultado de Famílias 

Assentadas por Força de Trabalho na 

Administração e Multifinalitária 

Sup. 

Regionais 
Cluster Distância IRMn 

1/PA 1 ,052 0,9 

30/STM 1 ,052 1 

5/BA 2 ,037 0,42 

8/SP 2 ,065 0,32 

12/MA 2 ,144 0,53 

13/MT 2 ,101 0,28 

15/AM 2 ,020 0,37 

16/MS 2 ,114 0,27 

22/AL 2 ,039 0,35 

24/PI 2 ,247 0,63 

27/MB 2 ,009 0,38 

29/MSF 2 ,080 0,31 

2/CE 3 ,015 0,1 

3/PE 3 ,023 0,09 

4/GO 3 ,034 0,08 

6/MG 3 ,111 0,22 

7/RJ 3 ,111 0 

9/PR 3 ,012 0,12 

10/SC 3 ,090 0,02 

11/RS 3 ,093 0,2 

14/AC 3 ,020 0,09 

17/RO 3 ,075 0,04 

18/PB 3 ,008 0,1 

19/RN 3 ,077 0,19 

20/ES 3 ,074 0,04 

21/AP 3 ,026 0,14 

23/SE 3 ,048 0,16 

25/RR 3 ,023 0,13 

26/TO 3 ,037 0,15 

28/DF 3 ,023 0,13 
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Tabela 11 - Indicador de Resultado de Força de 

Trabalho Finalística de Nível Superior em relação à 

Força de Trabalho Finalística de Nível Médio e 

Fundamental 

Sup. 

Regionais 
Cluster Distância IRTn 

12/MA 1 ,045 0,08 

13/MT 1 ,025 0,01 

14/AC 1 ,035 0 

17/RO 1 ,015 0,05 

2/CE 2 ,041 0,9 

8/SP 2 ,141 1 

10/SC 2 ,059 0,8 

18/PB 2 ,071 0,93 

22/AL 2 ,031 0,89 

28/DF 2 ,109 0,75 

29/MSF 2 ,119 0,74 

1/PA 3 ,180 0,39 

3/PE 3 ,080 0,65 

4/GO 3 ,040 0,53 

5/BA 3 ,010 0,56 

6/MG 3 ,080 0,65 

7/RJ 3 ,010 0,56 

9/PR 3 ,040 0,61 

11/RS 3 ,090 0,66 

15/AM 3 ,210 0,36 

16/MS 3 ,120 0,69 

19/RN 3 ,060 0,51 

20/ES 3 ,100 0,67 

21/AP 3 ,060 0,63 

23/SE 3 ,080 0,65 

24/PI 3 ,030 0,6 

25/RR 3 ,010 0,58 

26/TO 3 ,240 0,33 

27/MB 3 ,020 0,55 

30/STM 3 ,080 0,65 

 

Tabela 12 - IEGn + IEAn + IEOn + IESn 

 

 

 

Sup. Regionais Cluster Distância 

30/STM 1 ,000 

15/AM 2 ,000 

12/MA 3 ,183 

13/MT 3 ,142 

5/BA 3 ,063 

8/SP 3 ,111 

24/PI 3 ,178 

29/MSF 3 ,087 

1/PA 4 ,000 

14/AC 5 ,117 

17/RO 5 ,190 

2/CE 5 ,072 

3/PE 5 ,112 

4/GO 5 ,045 

6/MG 5 ,197 

7/RJ 5 ,196 

9/PR 5 ,094 

10/SC 5 ,157 

11/RS 5 ,164 

16/MS 5 ,218 

18/PB 5 ,091 

19/RN 5 ,067 

20/ES 5 ,155 

21/AP 5 ,167 

22/AL 5 ,265 

23/SE 5 ,056 

25/RR 5 ,115 

26/TO 5 ,071 

27/MB 5 ,235 

28/DF 5 ,128 
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Tabela 13 - IRAn + IRDn +IRFn + IRMn 

 

Sup. Regionais Cluster Distância 

30/STM 1 ,000 

15/AM  2 ,000 

1/PA   3 ,000 

12/MA  4 ,211 

13/MT  4 ,143 

5/BA   4 ,108 

8/SP   4 ,149 

22/AL  4 ,110 

24/PI  4 ,231 

27/MB  4 ,114 

29/MSF  4 ,116 

14/AC  5 ,272 

17/RO  5 ,206 

2/CE   5 ,043 

3/PE   5 ,083 

4/GO   5 ,054 

6/MG   5 ,116 

7/RJ   5 ,171 

9/PR   5 ,063 

10/SC  5 ,143 

11/RS  5 ,104 

16/MS  5 ,164 

18/PB  5 ,067 

19/RN  5 ,085 

20/ES  5 ,152 

21/AP  5 ,216 

23/SE  5 ,072 

25/RR  5 ,076 

26/TO  5 ,038 

28/DF  5 ,146 

 

Tabela 14 - IEGn + IEAn + IEOn + IESn + IRAn + 

IRDn +IRFn + IRMn 

Sup. Regionais Cluster Distância 

30/STM 1 ,000 

15/AM  2 ,000 

12/MA  3 ,349 

13/MT  3 ,153 

5/BA   3 ,143 

8/SP   3 ,163 

16/MS  3 ,238 

22/AL  3 ,254 

24/PI  3 ,338 

27/MB  3 ,268 

29/MSF  3 ,114 

1/PA   4 ,000 

14/AC  5 ,292 

17/RO  5 ,257 

2/CE   5 ,056 

3/PE   5 ,123 

4/GO   5 ,070 

6/MG   5 ,261 

7/RJ   5 ,231 

9/PR   5 ,094 

10/SC  5 ,185 

11/RS  5 ,217 

18/PB  5 ,091 

19/RN  5 ,133 

20/ES  5 ,192 

21/AP  5 ,265 

23/SE  5 ,109 

25/RR  5 ,129 

26/TO  5 ,114 

28/DF  5 ,217 
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5. Conclusões e Recomendações 

5.1. Para um Concurso de Remoção 

A necessidade de criar um sistema de remoções para o Incra é uma necessidade que já 

perdeu o tempo correto de ser implementada e sua ausência contribui sobremaneira para 

aumentar as distorções na distribuição da força de trabalho da autarquia, seja por que na 

falta de critério e regramento as remoções acontecem caoticamente, seja porque os 

gestores estão expostos para interferências políticas e julgamentos de valor que não 

consideram os objetivos institucionais. 

O presente estudo tem, dentre seus objetivos, o de oferecer algumas propostas para fixar a 

lotação da autarquia dentro de sua estrutura regimental vigente, a qual, não se pode 

olvidar, já dá sinais suficientemente eloqüentes para o início de estudos para sua 

reformulação. 

Recomendações: 
1.  Diminuir a lotação atual das SRs do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa 

Catarina, permitindo a saída de técnicos das áreas finalísticas, preservando a 

lotação do cadastro e da fiscalização da função social da propriedade. 

2. Congelar as lotações das SRs a seguir, mantendo a possibilidade de remoção delas 

para outras SRs da mesma região, até um teto pré-estabelecido (se sugere o teto 

de 10% das vagas por cargo): 

a. Na região norte das SRs do Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. 

b. Na região nordeste das SRs do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. 

3. Congelar as lotações das SRs a seguir, mantendo a possibilidade de remoção delas 

para outras SRs do País, até um teto pré-estabelecido (se sugere o teto de 15% das 

vagas por cargo): 

a. Na região centro-oeste das SRs de Goiás e Distrito Federal. 

b. Na região sudeste congelar a lotação da SR de Minas Gerais. 

c. Na região sul congelar as lotações das SRs do Rio Grande do Sul e do 

Paraná. 

4. Reforçar a lotação das seguintes SRs: 

a. Na região norte de Santarém, do Amazonas e do Pará (SR01) em mais de 

30% e de Marabá pelo menos 15%. 

b. Na região nordeste do Maranhão, do Piauí e da Bahia em pelo menos 15% 

e de Alagoas e do Médio São Francisco em mais de 30%. 

c. Na região centro-oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul em pelo 

menos 15%. 

d. Na região sudeste a de São Paulo em pelo menos 15%. 
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Explicação: 
Os dados constantes neste estudo revelam um conjunto de Superintendências Regionais 

que dentro do período analisado (I PNRA em diante) não demonstram razão a manutenção 

de seu tamanho (e status de Superintendência Regional). 

Estas SRs devem ser suportadas pelas demais, especialmente as mais próximas, em todas 

as ações, exceto as essenciais (contas, cadastro e fiscalização da função social da 

propriedade). 

Da mesma forma, diante dos resultados da análise do desempenho das SRs restantes é 

nítido que há um grupo de SRs que estão dentro de níveis aceitáveis de capacidade 

operacional e que, portanto, não demandam o incremento de sua lotação atual sem, no 

entanto, necessitar diminuí-la, em que pese poderem perder algum contingente 

temporariamente. 

Este conjunto de Superintendências Regionais deve ser alvo de estudo sobre o potencial 

de aposentadoria nos próximos três anos, para se credenciarem ao recebimento de 

reforços advindos de concurso público. 

As SRs do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá podem precisar de reforços especialmente 

nos cargos de nível superior e devem ser analisadas à parte. 

O grupo final de SRs detectado neste estudo é o daquelas que precisam reforços 

operacionais imediatamente, inclusive incrementando suas lotações atuais. No caso do 

Maranhão e Matogrosso, especialmente de cargos de nível superior. 

Por fim, olhando para a necessidade de um concurso de remoção, é necessário avaliar 

também a Sede, principalmente quanto às áreas de TI, Monitoramento, Cadastro, 

Contabilidade, Certificação, Engenharia e Desenvolvimento, pois as aposentadorias, a 

evasão e as determinações de maior controle na execução das políticas públicas advindos 

dos órgãos de controle estão descobertas diante da atual composição da força de trabalho, 

que é bastante numerosa globalmente, porém está envelhecida e sem capacidade de 

resposta na maioria destes setores. 

Um elemento que deve ser contornado na lotação de postos de trabalho na Sede é o custo 

de vida em Brasília, proibitivo para funcionários em início de carreira, de forma que 

oportunidades de cargos comissionados e gratificações para reforçar estes setores 

estratégicos devem ser avaliadas em conjunto com o concurso de remoção, que pode ser 

direcionado para o preenchimento de determinado cargo ou função. 

5.2. Para o Concurso Público 

De um modo geral, resolvendo a lotação das SRs, dentro destes ou de outros parâmetros, 

se equacionaria a destinação dos cargos a serem preenchidos por este e por outros 

concursos. 

Emergencialmente é possível propor algumas diretrizes, também baseado no presente 

estudo e seus resultados. 
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Recomendações: 
1. Priorizar a reposição dos técnicos encaminhados para o Programa Terra Legal 

dentro das SRs da Amazônia Legal, especilamente as SRs do Amazonas, Santarém, 

Pará (SR01), Marabá, Mato Grosso e Maranhão. Nas demais, a saber: Acre, 

Rondônia, Roraima e Tocantins, atender em função das disponibilidades 

nacionalmente computadas. 

2. A reposição da força de trabalho na área do ordenamento da estrutura fundiária 

deve ser tratada a parte, com prioridade semelhante à reposição dos funcionários 

deslocados para o Programa Terra Legal. A análise das aposentadorias neste setor 

avizinha uma situação grave de desmonte que necessita correção urgente quase 

em todo o Brasil, mas especialmente na Região Amazônica. 

3. Na sede, em que pese não ter sido analisada no presente, é reconhecido que há 

uma carência insustentável nas áreas de contabilidade, engenharia, certificação e 

TI que são também prioridades nacionais para as demais SRs e merecem a 

alocação de vagas de nível superior dentro das disponibilidades, mas com alta 

prioridade. 

4. Não parece recomendável a utilização de vagas para antropólogos, seja porque o 

atual programa de regularização de quilombos passa por um momento de grande 

incerteza, seja porque suas necessidades diante das anteriormente elencadas se 

apresentam pequenas diante da missão da autarquia, que deve encontrar formas 

externas de elaborar os RTIDs, da mesma forma como foi resolvida a contratação 

externa dos serviços massivos de topografia no âmbito da regularização fundiária. 

Ressalta-se nem duplicando a atual força de trabalho haveria horizonte de 

atendimento das demandas deste programa. 

5. As vagas dos cargos de gestão devem se concentrar prioritariamente nas SRs do 

norte do País, destacadamente Amazonas e Santarém, ressalvando as 

necessidades prementes do Piauí e do Maranhão na região nordeste e do Mato 

Grosso na região centro-oeste. 

6. Os Peritos Federais Agrários devem ser prioritariamente alocados nas áreas de 

fiscalização da função social da propriedade, de cadastro e de regularização 

fundiária. Regionalmente, a prioridade destas vagas de deve recair nas SRs do 

Pará (SR01),Santarém, Amazonas e Marabá na região norte, do Maranhão, Bahia, 

Alagoas, Piauí e Médio São Francisco no nordeste e Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul no centro-oeste e São Paulo e Minas no sudeste. 

7. Quanto às necessidades de Rondônia, Acre, Roraima, se sugere o reforço do 

circuito regional, deslocando as vagas para SR de Manaus que passará a atender 

estas SRs com prioridade, dando suporte à força de trabalho destas SRs que é 

preponderantemente de nível médio ou fundamental e onde ocorreram altos 

índices de evasão. 

8. O mesmo pode ser proposto para o caso do Amapá, diante das necessidades 

maiores de reforço da SR do Pará (SR01) que pode ser vista como um pólo regional 

e para o caso de São Paulo que pode passar a atender o Rio de Janeiro e o espírito 

Santo prioritariamente, em troca receber um efetivo maior. 

9. No nordeste a SR de Pernambuco não apresentou desempenho que justificasse 

alocação de vagas, que podem ser mais bem utilizadas se forem priorizadas as SRs 
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do Alagoas e do Médio São Francisco, além, obviamente, do Piauí, todas estas 

possuem indicadores de esforço e resultado muito superiores e que podem assistir 

Pernambuco com racionalidade. 

10. Quanto aos Analistas em Desenvolvimento (NS e NM), as mais altas prioridades 

detectadas neste estudo recaem sobre as SRs do Pará (SR01), Amazonas, Marabá, 

Mato Grosso, Maranhão e Santarém na região da Amazônia Legal, seguidos de 

perto pelas SRs do Alagoas, Piauí e Médio São Francisco no nordeste e do Distrito 

Federal e Entorno no centro-oeste. 
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