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Resumo:  

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) consiste num conjunto de práticas adotadas 

para a melhoria do ambiente de trabalho, resultando no aumento da produtividade e tem 

como objetivo principal a satisfação dos funcionários. Com relação a esta afirmação 

destacamos o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão autárquico 

pertencente ao governo federal, que trabalha na concessão de marcas e patentes, além de 

outros registros, apresentando como importante missão, o desenvolvimento econômico 

e tecnológico do nosso país. Através da ferramenta denominada Brainstorming, ou 

chuva de ideias, foram colhidas sugestões do quadro de servidores do órgão, como 

veremos a seguir, além da utilização da matriz 5W1H, tendo como objetivo a 

melhoraria da qualidade de vida das pessoas, que ali trabalham.  

 

Palavras-chave: INPI, Qualidade de vida no trabalho (QVT), Gestão Pública. 

 

1. Introdução: 
 

Durante o período da Revolução Industrial, as organizações viam o homem e a 

máquina dentro de um mesmo objetivo: a produtividade (RODRIGUES, 2002). Ainda, 

segundo Rodrigues o homem e a máquina estavam unidos, parecendo ser uma única 

pessoa. Não existiam leis que regulassem o trabalho, o ser humano era apenas um 

objeto produtivo. Mas, na verdade, o homem mostrou que era apenas, um ser humano, e 

que tinha limitações, mesmo que ele trabalhasse eficazmente e eficientemente, na 

conclusão do seu trabalho. Nesta mesma época, diversos estudos sobre Qualidade de 

vida no trabalho (QVT) foram iniciados, mas conforme Rodrigues nos informa, mesmo 

que fatores externos fossem melhorados, o principal foco era o aumento da 

produtividade e não o bem-estar do homem. 

Dentro deste contexto podemos citar, Elton Mayo fundador da Teoria das Relações 

Humanas que ao realizar experiências em Hawthorne (pois a empresa estudada Western 

Eletric se situava em Chicago) derrubou as formulações da abordagem clássica e 

científica, que defendiam os aspectos fisiológicos sobre os psicológicos. Segundo 

Mayo, os indivíduos mais aceitos são os que se integram mais ao grupo, e não apenas os 

indivíduos que executam corretamente o trabalho. 

A experiência de Mayo foi dividida em quatro fases, a primeira fase observou-se o 

aspecto da iluminação do ambiente com isso, foi observado que quando havia mais 

mailto:wellesheila@gmail.com


2 
 

iluminação os funcionários produziam mais, quando existia pouca iluminação a 

produção diminuía também. Na segunda fase foram mudados o local de trabalho e a 

forma de pagamento, estabeleceram pequenos intervalos e ofereceram lanches entre 

estes intervalos, assim sendo houve um aumento na produtividade, pois as pessoas 

trabalhavam mais satisfeitas. Na terceira fase gostaria de se ouvir das pessoas as 

punições que eram aplicadas, o tratamento que recebiam, e ouvir sugestões do 

treinamento dos seus supervisores, observou-se assim a existência de uma organização 

informal, nela os funcionários se mantêm unidos protegendo um ao outro de algum 

problema pessoal. Na quarta fase Mayo observou o sistema de pagamento se baseava na 

produção, o salário aumentaria se a produção aumentasse. Então o grupo demonstrava 

certa uniformidade, demostrando solidariedade grupal. Então desta experiência 

concluiu-se que nas empresas existem grupos informais e estes grupos definem suas 

regras de comportamento, formas de recompensas ou sanções sociais e estes 

trabalhadores esperam ser reconhecidos, compreendidos e aceitos.  

Desta forma como vimos, anteriormente, a melhoria da saúde e da condição de vida 

do trabalhador depende de se cuidar dos aspectos físicos, mentais e psicológicos. É 

claro que melhorando alguns aspectos físicos, como iluminação e equipamentos 

utilizados, o resultado disso será um aumento da produtividade. Mas os aspectos físicos 

não devem estar acima dos outros dois, mas estar em sintonia com os outros. Outro 

ponto a ser observado, é que dentro da empresa é criado um grupo social. O profissional 

que tem melhores resultados é aquele que se integra melhor ao grupo. Assim sendo foi 

elaborado um plano de ação com base nas informações levantadas nessa instituição, 

através de seus servidores. Espera-se que as ações propostas nesse trabalho, por meio do 

plano de ação e da ferramenta 5W2H, podendo contribuir e guiando o INPI a uma 

melhoria da Política de QVT do órgão, objetivando aumentar sua eficácia e sua 

eficiência. 

 

2. Apresentação do Caso: 
 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal, 

criada em 1970 pela lei federal 5.648, está vinculado ao Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços. A sua missão é, a nível nacional/internacional, assegurar 

a proteção e promoção da Propriedade Industrial conforme a política de modernização e 

fortalecimento da estrutura empresarial do país, colaborando com as organizações 

internacionais em que o Brasil é membro. Tem como visão ser reconhecido através de 

boas práticas, principalmente, pelo serviço prestado com excelência, contando com 

parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e, também, com organismos 

congêneres e Organizações Internacionais de relevância. (Disponível em: 

www.inpi.gov.br) 

Este órgão, de acordo com o RH (Recursos Humanos) do INPI, apresenta um total 

de 1.011 servidores, no ano de 2017, sendo os cargos existentes: técnico em propriedade 

industrial, tecnologista em propriedade industrial e pesquisador em propriedade 

industrial. No que tange aos técnicos, observa-se que suas competências estão voltadas 

para a verificação dos processos que são depositados, com relação ao seu aspecto 

formal, ou seja, se atendem à lei de propriedade industrial;  os tecnologistas e os 

pesquisadores por sua vez são incumbidos de conceder as marcas e as patentes, 

respectivamente. São esses profissionais que participam diretamente nos resultados do 

INPI.  

Ao analisar a política institucional do INPI, política esta mencionada por sua 

missão e visão, que se encontra no próprio site do INPI, identifica-se que essa 
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organização tem como propósito ser reconhecida por suas boas práticas e 

consequentemente por um serviço de excelência. Para se atingir tais objetivos, o fator 

humano é crucial, já que são os servidores que fazem com que o INPI funcione, através 

do trabalho de cada pessoa no atendimento à sociedade. Verifica-se que assegurar um 

ambiente seguro, agradável, recursos para se realizar o trabalho, uma política de gestão 

de pessoas que foque na qualidade de vida dos servidores é fundamental para o 

atingimento da missão e visão organizacional e o bem estar dos servidores de uma 

instituição.  

 Outro aspecto é que as organizações procuram ser mais competitivas, buscando 

uma maior produção a custos mínimos, por outro lado os empregados buscam, dentro 

das empresas, uma compensação do estresse devido a uma busca frenética por 

resultados. Nota-se assim a forte convicção de “viver qualitativamente”, sendo esta 

condição dividida entre a grande massa de trabalhadores (MARRAS, 2011). No INPI, 

dentre outros pontos, ocorre esta busca frenética por resultados, o que prejudica 

sobremaneira a vida laboral de seus servidores. 

Para identificar as causas e as raízes desse problema organizacional foi utilizada a 

ferramenta denominada Brainstorming (chuva de ideias) - que, de acordo com Osborn 

(1963), pode auxiliar um grupo de pessoas, a criar o máximo de ideias no menor tempo 

possível. No caso do INPI, foi realizada uma reunião com servidores técnicos do nível 

médio, e como estes servidores conhecem de perto o trabalho do instituto, puderam dar 

ideias para tentar resolver problemas relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) do órgão. Estas pessoas se reuniram em uma sala dentro da autarquia, após o 

expediente de trabalho. Isto ocorreu por volta das sete da noite, no dia 07 de Fevereiro 

de 2017. Contando apenas com os técnicos da DNPCT (Diretoria Nacional de PCT), um 

setor do INPI. Então, de forma organizada, cada um contribuiu dando a sua opinião. 

Como exemplo, podemos mencionar um servidor que disse: “se tivéssemos mais 

pessoas aqui, conseguiríamos fazer mais pedidos, com qualidade, diminuindo o número 

de pedidos que aguardam ter a sua liberação”, já outro servidor, disse: “precisamos de 

um atendimento médico, que preste os primeiros socorros, no caso de uma emergência 

médica”. 

Detalhando melhor o método Brainstorming, e de acordo com os técnicos, vê-se 

que as metas estabelecidas no INPI são, em sua maioria, de difícil execução nos prazos 

estabelecidos, haja vista o número reduzido de pessoas e de material para execução das 

atividades. Um exemplo seria fazer 15 processos de exame formal de patentes, pois 

existem casos em que para se chegar a essa quantidade, o técnico tem que abrir 30 

processos em seu computador, pois existem muitos erros nos processos, como falta de 

página.  Além disso, a pressão exercida tanto pelos depositantes (usuários), dos 

processos de patentes, marcas, e outros registros bem como do seu chefe imediato 

acabam por acarretar estresse, e com isso problemas físicos, como LER (Lesão por 

Esforços Repetitivos/ DORT) e, ainda problemas emocionais como Depressão, dentre 

outros problemas de saúde.  

Observa-se que esses servidores contam com um departamento de saúde o DSaO 

(Departamento de Saúde Ocupacional), composto por médicos, na sua maioria da 

especialidade clínica médica e dentistas, visando o bem-estar destes servidores. Este 

departamento foi criado desde que o INPI começou a funcionar para atender melhor os 

servidores a fim de que estes tenham uma saúde melhor e, por conseguinte, assegurar a 

qualidade de vida no trabalho. Mas o que se vê na prática é que esse departamento, no 

ponto de vista dos servidores, serve apenas para a realização de atendimentos rápidos e 

simples, não havendo assim um trabalho focado na melhoria do bem estar físico e 

psicológico do servidor.  
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Atualmente, o INPI adota algumas questões de ergonomia como: iluminação do 

ambiente conforto para sentar nas cadeiras e apoio dos braços, embora isto melhore um 

pouco a qualidade do trabalho do servidor isto, como no passado, se concentra 

principalmente na produção. 

A diferença salarial entre um servidor técnico do INPI, e um servidor técnico que 

pertence ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior), ao 

qual o INPI é subordinado, é alta, isto é um fator de desmotivação para os técnicos do 

INPI. 

Anteriormente, estes servidores ocupavam um prédio próprio, mas este imóvel foi 

tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Essa 

questão afeta a qualidade de vida dos servidores, primeiro por não possuírem uma sede 

unificada, e segundo porque os prédios atuais, não oferecem uma estrutura tão boa 

como o anterior, já que o espaço interno é menor, e os servidores têm pouco conforto. 

Os mesmos ficam num mesmo ambiente sentados em baias. No antigo prédio os 

servidores eram separados por salas, e cada sala comportava no mínimo três servidores. 

Para facilitar a compreensão das causas e raízes do problema da falta de uma 

Política de QVT que promova efetivamente a qualidade de vida dos servidores do INPI, 

foi elaborada um Diagrama de Causa-Efeito com base em todas as informações 

coletadas por meio do Brainstorming. 

 

 

 

 

Assim sendo, temos o seguinte gráfico: 
 

Fonte: WERKEMA, 2006 
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Destaca-se que essa situação relatada evidencia a falta de uma política de QVT 

(Qualidade de Vida no Trabalho) que acaba por trazer doenças físicas como estresse, 

LER (Lesão por Esforços Repetitivos) e problemas na coluna, além de problemas 

emocionais, como depressão. 

 

3. Revisão de Literatura: 
 

A sigla QVT (Qualidade de vida no trabalho) é muito utilizada no ambiente 

empresarial, mas o que isso quer dizer exatamente? Há alguns anos, as sociedades 

industriais deixaram de lado alguns valores humanos e ambientais pensando em 

favorecer os avanços tecnológicos, de produtividade de crescimento da economia. Com 

isso surgiram trabalhadores estressados, sem motivação, e por muitas vezes 

ocasionando doenças e acidentes, devido à falta de preocupação com a qualidade de 

vida no trabalho. Em meados dos anos 60, o termo qualidade de vida no trabalho 

começou a ganhar mais força. Muitos cientistas sociais, sindicalistas e empresários, 

perceberam que a qualidade de vida refletia na produtividade e rendimento dos 

funcionários, assim sendo houve o entendimento de que um funcionário motivado e 

feliz produz mais e melhor. Com isso em mente veremos a seguir alguns conceitos de 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e a importância da Administração Estratégica 

para que possamos aplicá-los nas empresas e órgãos públicos, para uma obtenção maior 

da motivação dos trabalhadores, e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida 

dessas pessoas, em seus postos de trabalho. 

 

3.1. Qualidade  de  vida no trabalho: 
Conforme França (1997) Qualidade de vida no Trabalho (QVT) é um conjunto de 

ações que devem ser implantadas pelas organizações a fim de propor melhorias e 

inovações gerenciais e tecnológicas, no ambiente de trabalho. Para a construção da 

qualidade deve-se olhar a empresa e as pessoas como um todo, isto é chamado de 

enfoque biopsicossocial. Nos trabalhos de França é dito que QVT tem origem na 

medicina psicossomática, propondo uma visão holística do ser humano, em oposição à 

abordagem cartesiana que divide o ser humano em partes. 

Limongi (1995) e Albuquerque e França (1997) acreditavam que a sociedade está 

vivendo novos valores e demandas de QVT, pois novos paradigmas são vividos dentro e 

fora da empresa. 

Walton e Rodrigues (1999, pág. 81) consideram que Qualidade de Vida tem sido 

usada para descrever certos valores ambientais e humanos, que foram negligenciados 

pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do 

crescimento econômico. 

De acordo com Vieira e Hanashiro (1990, pág. 30), a qualidade de vida no trabalho 

se propõe a melhorar as condições de trabalho dos indivíduos com extensão a todas as 

funções de qualquer natureza e nível hierárquico. Assim sendo, e de acordo com 

Coutinho (2009) e Vasconcelos (2001) o conceito de QVT perpassa os campos da saúde 

da mente, das emoções e do físico, além da segurança e do conforto, e dos direitos e 

deveres do ser humano, no cotidiano do trabalho.  

Verifica-se, ainda, que as ações iniciais voltadas para QVT eram direcionadas com 

o objetivo de proporcionar saúde, diminuindo-se os gastos com tratamentos médicos, 

portando, as medidas abordadas pelas organizações estavam relacionadas a uma boa 

alimentação, aos esportes, às campanhas contrárias a hábitos prejudiciais a saúde e a 

controlar o estresse (FERREIRA, 2011). 
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A partir do século XX, se passa a pensar no bem-estar e na saúde do trabalhador, 

bem como na motivação e na satisfação das pessoas, em seu trabalho, não se 

concentrando na questão técnica e social da relação entre pessoa, trabalho e organização 

(FERREIRA, 2011). 

Vê-se então que o conceito de QVT abrange não somente o bem-estar físico, 

relacionando-se aos materiais, ao ambiente e à iluminação utilizada pelo profissional, 

como também ao aspecto mental e psicológico que colaboram para o bem-estar do 

indivíduo.  
A partir dos anos de 1950 iniciam-se os estudos sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho, neste momento o cientista Eric Trist e seus colaboradores fizeram pesquisas 

que tinham como razão as mudanças nas relações individuais, organizacionais e sociais 

na dinâmica do trabalho, tendo como base o contentamento do trabalhador em seu 

ambiente laboral. De acordo com Walton (1973, p. 11), o conceito de qualidade de vida 

no trabalho “tem sido utilizado com maior frequência para descrever certos valores 

ambientais e humanísticos negligenciados pelas sociedades industriais em favor do 

avanço tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico”.  

O significado do trabalho e as condições laborais das pessoas nem sempre tiveram 

espaço para a reflexão (RODRIGUES, 2009). Nos primórdios do século XVIII, ocorria 

um grande aumento da população mundial e um mercado consumidor apontando o norte 

da produção em escalas maiores. Segundo Rodrigues (2009), a mão de obra crescia em 

função do crescimento populacional e, também, por causa do êxodo rural. A Inglaterra 

conseguiu conquistar algumas colônias e se destacou no grande domínio dos mares. Isto 

lhe proporcionou, aos poucos, o mercado consumidor e um meio de transporte. Para 

Smith citado por Vergara (2009), inicia-se a era da especialização. 

Os empresários não discutiam as condições de vida no trabalho dos seus 

empregados. (LIMONGI-FRANÇA, 2004). Ainda segundo Limongi-França, o que se 

procura analisar na maioria das empresas são ações paliativas, aleatórias ou relativas às 

exigências de responsabilidade civil e criminal. 

Hackmane Oldham (1975, p. 5) tendo a mesma preocupação passou a criar novas 

estratégias de implantação de projetos de redesenho do trabalho. Desta forma, eles 

dizem que o redesenho seja feito através de uma ferramenta de medida, sendo chamada 

de job diagnostic survey que em suma é um diagnóstico das condições do trabalho, 

ajudando a identificar as potencialidades e fragilidades para se conseguir um equilíbrio 

melhor entre indivíduo e trabalho. 

No final da década de 1970 e início dos anos 1980 os movimentos de qualidade 

importados das empresas japonesas foram decisivos para influenciar o processo de 

resgate da preocupação com a qualidade de vida no trabalho e como consequência a 

retomada de competitividade pelas empresas norte-americanas (ELAOUAR; SOUZA, 

2003).  

Segundo Ferreira (2006, p. 7), QVT engloba duas óticas independentes entre si. A 

ótica dos gestores, que traz as normas, diretrizes e práticas que visam à promoção do 

bem-estar individual e coletivo. O desenvolvimento pessoal dos trabalhadores. O 

exercício da cidadania dentro da organização. A ótica dos trabalhadores, com a 

possibilidade de crescimento profissional. O respeito às características individuais dos 

empregados. 

Então, podemos afirmar que QVT é tarefa de todos e responsabilidade da 

organização (GUIMARÃES, 1998). Logo com relação ao programa de qualidade de 

vida no trabalho, e ainda de acordo com Guimarães, deve-se diagnosticar e implantar 

cuidadosamente a teoria embasada, a fim de se obter um aumento da produtividade e da 
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satisfação dos colaboradores. Além disso, a participação dos trabalhadores nas decisões 

é essencial. 

 

3.2.  Administração Estratégica na Gestão Pública Brasileira: 

Nos últimos anos, muito se fala de planejamento e gestão estratégica com o 

objetivo de atender à sociedade de forma eficiente, eficaz e principalmente efetiva. Para 

que isto ocorra, constantes mudanças de comportamento e processos se tornaram 

realidade nas organizações. 

A Administração Pública é regida por alguns princípios, são eles: legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade (Const., art. 37). 

Analisando estes princípios, temos: 

Princípio da legalidade: a administração pública não tem liberdade e nem vontade 

pessoal, só pode fazer o que tiver disposto em lei; 

Princípio da impessoalidade: é a ausência de subjetividade. A administração 

pública tem finalidade pública, sem favoritismos, discriminações benéficas e 

detrimentos; 

Princípio da moralidade: os atos da administração devem estar pautados na ética, 

honestidade, lealdade e boa fé. A moralidade aqui, se refere à administrativa, e não a 

que trata da distinção do bem e do mal; 

Princípio da publicidade: a sociedade realiza o controle da gestão pública, através 

deste princípio. Em alguns casos onde o interesse público ou a segurança, o 

justificarem, esta pode ser vetada. 

Em relação à eficiência, Hely Lopes Meirelles (1998: 90-91) o configura como um 

dos deveres da Administração, definindo-o como “o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não mais se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade”. 

O conceito de eficiência foi inserido através da Emenda constitucional nº 19, de 04 

de junho de 1998, desta forma a gestão da coisa pública ficou cada vez menos 

burocrática, atingindo seus objetivos de forma mais rápida e eficaz, respondendo aos 

anseios da sociedade. Deu-se início a chamada administração pública gerencia, dando 

primazia ao conceito de eficiência, ao aumento da qualidade dos serviços, da redução de 

custos, buscando-se uma cultura gerencial focada em resultados. 

 

Para Gomes (2009) e Coelho (1979): 
“De forma geral, podemos pensar no conceito de eficiência como 

aquele relacionado ao emprego de recursos de forma a obter a melhor 

relação custo benefício entre os objetivos estabelecidos e os recursos 

utilizados. Para isso, os recursos devem ser empregados de forma 

racional, critério presente na base das organizações administrativas e 

parte integrante do paradigma dominante na teoria organizacional.” 

(GOMES, 2009, p. 19, apud COELHO, 1979, p. 3). 

Com relação a esta afirmação, observamos que eficiência está relacionada com a utilização 

dos recursos. Ou seja, estes recursos, sejam eles materiais ou a mão-de-obra deve ser 

equacionado para se utilizar o menos possível, a fim de se atingir os objetivos da organização.   

 

Para Meirelles (1998): 
“Eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 

moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 

em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
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necessidades da comunidade e de seus membros”. (MEIRELLES, 

1998, p. 90-91). 

 

Neste caso, observamos que para o servidor ou agente público ser considerado eficiente, 

deverá dar o melhor de si para cumprir suas tarefas, fazendo-as com qualidade e no menor 

tempo possível. 

 

Para Gomes (2009) e Motta (1990):  
“Eficiência diz respeito ao cumprimento de normas e à redução de 

custos. Sua essência é verificar se um determinado programa público 

foi executado da maneira mais competente e segundo a melhor relação 

custo-resultado. Eficácia se refere ao atingimento de metas.” 

(GOMES, 2009, p. 19, apud MOTTA, 1990, p. 230). 

 

Neste trecho, vemos que eficiência se refere ao servidor ou agente público, que deverá 

sempre se pautar na redução de custos e no cumprimento de normas na realização de suas 

tarefas. Agora, meta se refere à organização, a qual estipula as metas a serem atingidas. 

 

Referente à estratégia podemos mencionar que não existe um conceito único e 

definitivo para estratégia, o vocábulo teve significados diferentes em sua amplitude e 

complexidade no decorrer do desenvolvimento da Administração Estratégica. 

MICHEL, 1990 define estratégia como “a decisão sobre quais recursos devem ser 

adquiridos e usados para que se possam tirar proveito das oportunidades e minimizar 

fatores que ameaçam a consecução dos resultados desejados”. 

Então, a estratégia que uma organização irá utilizar se refere aos recursos que serão 

adquiridos e usados, a fim de obter melhores resultados e diminuir as ameaças que 

existam e prejudicam o atingimento de determinado objetivo. 

Na mesma linha LODI (1969) diz: “estratégia é a mobilização de todos os recursos 

da empresa no âmbito nacional ou internacional, visando atingir objetivos ao longo 

prazo seu objetivo e permitir maior flexibilidade de resposta às contingências 

imprevisíveis”. 

Falando de Administração Estratégica, podemos dizer que é uma das disciplinas do 

campo da administração de maior destaque e relevância, pela produção científica e pelo 

número de consultorias organizacionais. 

  

4. Plano de Ação: 
 

Segundo Chiavenato (2004), o plano de ação é uma ferramenta importante, e ele é 

utilizado para que nenhuma atividade seja deixada para trás, na realização de um 

determinado propósito. Resumidamente, e ainda de acordo com Chiavenato um plano 

de ação é um documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho, e é 

necessário para se atingir um resultado desejado ou uma resolução de problemas. O 

plano de ação desenvolvido para o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), 

apresenta cinco etapas, conforme descritas, a seguir:  

 

Objetivo: 

 

O objetivo central deste plano de ação é a melhoria da QVT (Qualidade de Vida no 

Trabalho), dos servidores do INPI, com esta melhoria os servidores se tornariam mais 

eficientes. Já que, de acordo com a revisão da literatura, o homem e a produtividade não 

são a mesma coisa, a produtividade, com a estipulação de metas, é algo que traz 
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benefícios para a organização., mas o homem tem necessidades e a satisfação dessas 

necessidades traz benefícios para o trabalhador. Com isso o homem produzirá mais e 

melhor. 
 

Planejamento: 

 

O planejamento se baseia na Administração Estratégica, envolvendo todos os 

setores do Instituto. Tanto a presidência, como a diretoria e os seus servidores devem 

estar envolvidos no planejamento. As principais atividades a serem desenvolvidas serão 

atividades relacionadas, ao bem-estar físico e psicológico, melhorando a eficiência e 

saúde dos servidores. 
Para que isto ocorra, um maior número de servidores deverá realizar os trabalhos, 

no Instituto. O número reduzido de funcionários existentes no órgão, dificultando, 

bastante, o trabalho de concessão de marcas e patentes. De acordo com a AFINPI 

(Associação dos Funcionários do INPI), se compararmos a quantidade de profissionais 

que trabalham em outros órgãos de propriedade industrial (intelectual) ao redor do 

mundo, o Brasil apresenta, até cinco vezes menos pessoal disponível. Isto gera um 

acúmulo de processos, o que é chamado de backlog de pedidos. De acordo com a 

REVISTA HDI – SUPPORT WORLD, 2015 a palavra backlog é de origem inglesa e 

significa uma fila de pedidos, que aguardam para serem atendidos. 

Cuidar da saúde física e emocional do seu quadro profissional é de suma 

importância, a Dsao (Departamento de Saúde Ocupacional) é responsável por tal tarefa. 

E conta com médicos e dentistas, fornecendo um suporte aos seus servidores. 

Salários mais justos, pois a defasagem salarial é um fator que desmotiva seu quadro 

funcional, não mantendo este profissional no INPI. 

Finalizando, podemos destacar que ter um prédio próprio, e não alugado, como 

ocorre hoje, traria mais conforto as pessoas que ali trabalham, pois o pouco espaço 

existente, deixa seus servidores descontentes. 

 

Execução: 

 

Nesta fase, o presidente, os diretores, os pesquisadores, e o quadro técnico deverão 

dar suas opiniões, a fim de trazer soluções para os problemas apontados, anteriormente. 

A ferramenta que deverá ser utilizada é o Brainstorming (chuva de ideias) que, de 

acordo com Osborn (1963), pode auxiliar um grupo de pessoas, a criar o máximo de 

ideias no menor tempo possível. 

 O INPI é um órgão superavitário. Por ser um órgão autárquico ele é capaz de gerar 

suas próprias receitas, que são repassadas a ele na forma de taxas pagas por depositantes 

de pedidos e/ou seus procuradores.. O setor financeiro constatou que o lucro que a 

autarquia teve, neste ano, dobrou em relação ao ano passado. De acordo, ainda, com o 

setor financeiro, isto é uma constante no órgão, pois o mesmo a cada ano que passa 

aumenta cada vez mais o seu lucro. Assim sendo como o INPI apresenta os recursos 

financeiros necessários e de dentro das soluções apresentadas a estes problemas, este 

grupo sugeriu as seguintes soluções: para o problema da falta de servidores suficientes, 

temos a realização de concursos periódicos, que irá solucionar a demanda de mão de 

obra; para o problema da melhoria do atendimento da DsaO ( Departamento de Saúde 

Ocupacional), temos a criação mais leitos e a contratação de mais médicos e dentistas, 

de várias especialidades; para a questão de salários mais justos, temos a criação de uma 

carreira mais atrativa, este mesmo ponto é defendido pela AFINPI (Associação dos 

Servidores do INPI), isto manteria os servidores no órgão, evitando assim a evasão dos 
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mesmos; por último, com relação à falta de espaço, temos a construção de um novo 

prédio, dando aos servidores o espaço que eles desejam, fazendo com que os mesmos 

sejam separados por salas, e também, tendo um espaço para o arquivo de patentes. 

  

Monitoramento: 

 

Para um monitoramento do plano, há de se definir períodos, para se verificar a 

evolução geral do plano traçado. No caso do INPI, este acompanhamento se dará pela 

presidência e diretoria, que dentro de períodos mensais, irá avaliar o sucesso do plano 

de ação. Esta avaliação se dará através de relatórios. Estes relatórios mostrarão através 

de gráficos, o nível de satisfação dos servidores, e como esta satisfação impacta nos 

resultados obtidos, na concessão de registros de patentes, marcas e outros registros. 

 

Encerramento: 

 
Esta fase é, muitas vezes, negligenciada, pelas pessoas. Neste momento o Plano de Ação 

deve ser revisto e as informações devem ser transferidas para um documento adequado. No 
caso do INPI, o documento criado, mostrará se realmente este plano foi um sucesso ou um 
fracasso, no caso de fracasso, mostrará os erros, e estes deverão ser corrigidos. Com isto 
haverá uma retroalimentação permanente do plano criado. 

 

Matriz 5W2H: 

 

Com o objetivo principal de resolver o problema da falta de uma Política de 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) que promova efetivamente a qualidade de vida 

de seus servidores, utilizamos a matriz 5W2H, no caso 5W1H. Esta matriz foi criada 

neste ano de 2017, no mês de janeiro, envolvendo o corpo técnico, formados por 

técnicos e tecnologistas, e a alta administração, envolvendo o Presidente e Diretores, do 

órgão, que sugeriram suas ideias, e desde janeiro de 2017 foi posta em prática.  

Esta ferramenta foi criada por profissionais da indústria automobilística do Japão. 

Segundo Polacinsk (2012) esta ferramenta é, na verdade, um plano de ação para 

atividades pré-estabelecidas, necessitando serem desenvolvidas com a maior clareza 

possível, além de funcionar como um mapeamento das atividades. Ainda de acordo com 

este autor, o objetivo da ferramenta 5W1H é responder a seis questões, organizando-as. 

As questões da ferramenta 5W1H são: What (O Que?), Who (Quem?), Where (Onde?), 

When (Quando?), Why (Por Quê) e How (Como?). Vejamos a matriz, a seguir: 

 

 

 

What 

(o que?) 

 

Poucos 

servidores 

para realizar 

o trabalho. 

 

 

Remuneração 

inadequada. 

 

 

Metas de 

difícil 

execução. 

 

Prédios com 

falta de 

infraestrutura. 

 

Ambiente 

interno 

inadequado. 

 

DSaO 

(Departamento 

de Saúde 

Ocupacional) não 

atendendo 

satisfatoriamente. 
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When 

(quando?) 

Desde 1998 

há uma 

carência. 

Desde 2010 

houve perda 

salarial. 

As metas 

sempre foram 

mal 

elaboradas. 

Isto ocorreu 

desde o ano 

2000. 

Sempre foi 

assim. 

Sempre foi 

assim. 

Why 

(por 

que?) 

Houve 

aumento no 

número de 

pedidos. 

Esta perda 

salarial 

ocorre 

devido à 

inflação. 

O importante 

é a produção a 

qualquer 

custo. 

Devido à falta 

de reparos. 

Pouco 

espaço 

entre as 

baias. 

Os atendimentos 

médicos são 

superficias, 

apenas, focando, 

na entrega de 

atestados 

médicos. 

Who 

(quem?) 

Por parte dos 

depositantes 

e 

procuradores. 

O governo 

não concede 

aumento. 

É o interesse 

da 

Administração 

do INPI. 

Por parte da 

Administração 

do INPI. 

Pouco 

espaço 

entre 

servidores. 

Os médicos da 

DSaO 

(Departamento 

de Saúde 

Ocupacional). 

Where 

(onde?) 

Na recepção, 

e pela 

internet. 

Na esfera 

Federal. 

Nos setores 

do INPI. 

Nos prédios 

do INPI. 

Nos setores 

do INPI. 

Na DSaO 

(Departamento 

de Saúde 

Ocupacional). 

How 

(como?) 

Realização 

de concursos 

periódicos. 

 

Concessão de 

aumentos 

justos. 

 

Metas mais 

realistas. 

 

Construção de 

um prédio 

apropriado. 

 

Aumentar 

espaço 

interno. 

Médicos focados 

na saúde do 

servidor. 

 

De acordo com a tabela acima, os primeiros 5W estão relacionados aos problemas 

que ocorrem no INPI, são eles: o que ?, quando ?; por que ? quem ? onde ?, já o último 

H, como?, mostrando as soluções para tais problemas.  

 

5. Conclusão: 
 

Qualidade de vida no trabalho (QVT) é um tema que vem se tornando cada vez 

mais uma preocupação para a Administração Pública, pois a ligação existente entre 

condições adequadas para a realização de um trabalho e a produtividade apresentam 

vários itens que formam um conjunto de fatores que interferem no desempenho dos 

funcionários. 

Existem na QVT duas posições antagônicas: a reivindicação dos empregados em 

relação ao bem-estar e satisfação no trabalho; e o interesse das organizações, referente 

aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e a qualidade. 

A gerência da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da 

otimização do potencial humano, ou seja, depende do quanto as pessoas se sentem bem, 

trabalhando na organização. E a QVT mostrará, em qual grau os membros da 

organização são capazes, através do seu trabalho, de satisfazer suas necessidades 

pessoais. 

A QVT afeta atitudes pessoais e comportamentos que são relevantes para a 

produtividade individual e do grupo, são eles: a motivação para o trabalho, a adaptação 
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às mudanças no ambiente de trabalho, a criatividade e a vontade de inovar ou aceitar a 

mudança. 

As necessidades humanas e sua importância variam de acordo com a cultura de 

cada indivíduo e cada organização. Assim sendo, a QVT é determinada não apenas 

pelas características individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situacionais 

(estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, políticas internas), mas 

acima de tudo, pela atuação sistemática dessas características individuais e 

organizacionais. 

Diante de todo o exposto, chegamos no INPI, que como foi dito, anteriormente, é 

indispensável ao desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso país. E que 

embora tenha procurado investir em melhorias para seus servidores. Apresenta uma 

Qualidade de vida no Trabalho (QVT) que precisa ser melhorada, para que seus 

funcionários apresentem um nível de satisfação profissional apropriado, para que o INPI 

possa responder aos anseios da sociedade brasileira.  

Desta forma o INPI alcançaria melhores resultados, isto porque o material humano 

estaria em condições de atender melhor a demanda de patentes, marcas e outros 

registros, dos quais o nosso país necessita para crescer.  
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