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Resumo 

Este Relatório apresenta as oportunidades de melhoria nos processos de gestão de pessoas, 

tomando como objeto de pesquisa o processo de concessão de férias dos servidores do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), com a utilização da ferramenta de melhoria 

contínua do Ciclo PDCA, visando à padronização do processo e melhorias nos sistemas de 

gestão da qualidade com abordagens processuais, para otimizar a gestão de processos e torná-

los mais transparentes, ágeis e eficientes, fomentando também a participação dos servidores 

na reestruturação e organização do processo de férias. Conclui-se que a aplicação da 

ferramenta é muito importante para otimizar os processos, reduzir falhas e problemas 

decorrentes de recursos antigos que geram maior lentidão e dificuldade no acesso às 

informações por todos e para auxiliar e remodelar os processos de concessão de férias no 

IFRJ, de forma a torná-los mais funcionais e mais ágeis. As organizações atuais devem ter 

seus processos estáveis e todos os colaboradores precisam estar engajados nestes processos e 

comprometidos com a contínua melhoria de seu desempenho. 

 

Palavras-chave: Administração Pública Gerencial, Qualidade e processos. Ciclo PDCA. 

 

1 – Introdução 

O serviço público costuma ser objeto de questionamentos e críticas por parte da 

sociedade no que tange à sua capacidade de atender às demandas da população. Assim, a 

prestação de um serviço com qualidade tem se constituído em um desafio à administração 

pública brasileira. Nesse sentido, várias tentativas de melhoria na gestão pública foram 

realizadas ao longo do tempo, o que pode ser constatado pelas diferentes reformas realizadas 

pelo Estado brasileiro no movimento que ficou conhecido como “reinventando o governo” 

(PAULA, 2005, p. 53).   

Outro elemento que se insere nesse contexto é a ampliação dos serviços à população. 

Em especial, a partir do ano de 2003, quando ocorre o arrefecimento das políticas de cunho 

liberal e o Brasil retoma a política de investimentos públicos e ampliação das instituições 

(PÁDUA, 2012). Nesta mesma direção, ocorre a expansão das instituições de ensino superior, 

com destaque para o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), que visa ampliar o acesso à educação superior no Brasil. Em 

paralelo, também é promulgada a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Tal ampliação gerou um aumento 

na oferta de educação pública federal, e por consequência, a criação de novos campi e a 

ampliação de outras unidades pré-existentes, aumentando o escopo de atribuições e o quadro 

de servidores destas instituições.  
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Esse incremento coloca um duplo desafio para as novas instituições: além de precisar 

atender às demandas previstas em seus objetivos organizacionais, também é necessário gerir 

uma instituição muito maior e descentralizada. Em suma, estas instituições tiveram sua 

estrutura modificada e seu quadro de profissionais ampliado, gerando uma demanda pela 

prestação de serviços ao público interno, sobretudo na área de pessoal.  

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) se depara então com uma realidade que 

contempla unidades localizadas em regiões geográficas dispersas e, por vezes, distantes da 

administração central, acentuando a dificuldade em conduzir a gestão. Assim, a questão 

norteadora deste trabalho é: como a gestão da qualidade pode auxiliar na melhoria do 

processo de concessão de férias no IFRJ?  

Diante do exposto, este Relatório Técnico tem como objetivo identificar oportunidades 

de melhoria nos processos de gestão de pessoas, tomando como objeto de pesquisa o processo 

de concessão de férias dos servidores do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). 

 

2 – Apresentação do Caso 

Dentre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que foram criados 

pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, emerge o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que é fruto da transformação do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química de Nilópolis-RJ), e da 

integração do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até então vinculado à Universidade Federal 

Fluminense (IFRJ, 2009). Não se trata de uma instituição totalmente nova, mas sim de uma 

nova institucionalidade para designar estruturas preexistentes.  

Atualmente, o IFRJ tem 15 campi, mais a sede da Reitoria. Em cada campus, existe 

uma Coordenação de Pessoas (Copes), com exceção dos novos 03 campi, que são 

administrados pela reitoria. A rotatividade de servidores é frequente, e, cada um adota uma 

forma distinta de trabalho para as mesmas tarefas. Soma-se a isto a pressão exercida pelos 

Diretores Gerais dos campi, para que as atividades atendam às suas necessidades específicas, 

e a falta de interesse dos gestores em negociar com o Ministério do Planejamento a utilização 

do Sigepe (Sistema de Gestão de Pessoas), o que favorece ainda mais este desalinhamento 

institucional.  

A pressão exercida pelos diretores compreende os processos de trabalho do dia a dia, 

com metas a serem cumpridas, controle diário das atividades realizadas, fiscalização intensa, 

cobranças excessivas por organização e realização das atividades, falta de reconhecimento 

quando uma atividade é bem executada, e um clima organizacional um pouco desgastado por 

excessivas reuniões e cobranças e pela falta de treinamento e de organização dos processos, 

que geram outros problemas decorrentes.  

Os poucos formulários adotados, foram criados no período anterior à existência do 

IFRJ, ou seja, quando a instituição tinha apenas duas unidades. Desta maneira, percebe-se que 

cada campus se comunica de forma particular e há indícios de tratamento diferenciado. Além 

disto, a falta de padronização e instrução aos servidores, ocasiona muitos transtornos, desde 

questões delicadas que prejudicam o relacionamento interpessoal, até mesmo aquelas 

situações que geram retrabalho e impactos financeiros.  

A seleção dos servidores que atuam nas Copes não considera, prioritariamente, o perfil 

profissional necessário para desempenhar a função, as políticas internas ou pertencimento a 
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grupos específicos, o que é muito prejudicial ao bom funcionamento do setor. Sem contar, a 

falta de servidores interessados em atuar na área de gestão de pessoas, pois alegam ser um 

trabalho estressante e desvalorizado.  

Para aumentar a complexidade do caso, a cada 04 anos acontece a troca da gestão em 

todo o instituto, incluindo a direção geral de cada campus. Muitas vezes a atividade de 

transição não se processa de forma eficaz, limitando a gestão do conhecimento e a 

aprendizagem organizacional. Nesta ocasião, há relatos de setores que “congelam” os 

processos e as solicitações de demanda interna/externa até que o novo servidor comece a 

compreender o mínimo necessário para o funcionamento e dê prosseguimento às atividades.  

Desta forma, a falta de padronização gera um grande impacto relativo à gestão de 

pessoas e por esta e outras razões já apresentadas, se faz necessário buscar ferramentas de 

gestão que possam melhorar a eficiência e eficácia do serviço prestado por esta. 

Um elemento que ainda persiste no IFRJ é a centralização na figura do reitor, dirigente 

máximo, que concentra a emissão de portarias e parte das etapas de conclusão das tarefas. 

Observa-se que ainda há lacunas na descrição e formalização dos processos, que fortalece a 

decisão monocrática e a lentidão na conclusão dos serviços prestados pela área de gestão de 

pessoas. 

A redução ou a erradicação das causas de um problema consiste em uma tarefa difícil 

que exige muita paciência, investigação, comprometimento e tempo para avaliar todas as 

variáveis existentes e as possibilidades de ajustes e correção. Contudo, se tais causas são 

encontradas e solucionadas propiciam grandes melhorias no processo. Em face da observação, 

é percebido que o problema encontrado não se tratava de algo muito grave e nem que 

acarretasse em severas mudanças para dar solução. Bastava um plano de ação estruturado, 

bem planejado e executado da forma correta para os objetivos serem alcançados.  

Desde a criação do IFRJ, quando existiam somente 02 campi, o processo de férias era 

realizado totalmente de forma manual, cada chefe de setor tinha a responsabilidade de 

elaborar um memorando interno contendo as solicitações de férias dos servidores lotados no 

respectivo setor. Este memorando era enviado a Copes, e posteriormente encaminhado a 

DGP, através de malote, para providências de concessão do direito aos servidores.  

O problema detectado foi a falta de um Regimento Interno, contendo as principais 

diretrizes a serem seguidas e os procedimentos padrão a serem realizados, para cada atividade 

sob atribuição de cada setor do órgão. Com esse regimento, será possível estabelecer um 

padrão de procedimentos a serem realizados para cada situação e haverá condição de se 

averiguar com o responsável de cada setor e de seus colaboradores se os procedimentos estão 

sendo executados da forma correta.  

Assim, os erros mais comuns identificados foram: falta de documentos, ausência de 

assinaturas, preenchimentos errôneos, ausência de participação da Copes do campus que não 

recebem todos os formulários de solicitação de férias e não alimentam de dados a planilha de 

controle, Chefes e Diretorias que encaminham os formulários diretamente para a Coordenação 

de Cadastro, a distância contribui para que o malote não chegue dentro do prazo.  

Quanto ao Regimento interno e utilização do Sigepe, constatou-se que há falta de 

interesse das instâncias superiores, em agir nesta questão, para buscar medidas que 

solucionem ou amenizem o quadro. Quanto ao treinamento, está sendo realizando 

mensalmente um Fórum DGP/Copes, onde há convidados específicos para realizar palestra 
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com temas pertinentes, e, ao final, há o momento de debate e esclarecimento de dúvidas. Estes 

fóruns são esclarecedores e tem auxiliado demasiadamente na redução dos problemas que 

ainda persistem, além de orientar os novos servidores que são lotados a exercer suas 

atividades nas Copes. 

Na figura abaixo, é possível visualizar os problemas observados pela ótica do 

Diagrama de Ishikawa: 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Adaptado de http://www.blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/ Acesso 08 mar 2018. 

 

3 – Revisão Bibliográfica  

Para embasar melhor o estudo em questão, faz-se necessária a compreensão conceitual 

sobre a Administração Pública Gerencial, qualidade no serviço público e uma abordagem 

sobre qualidade por processos, para que se possa ter uma base sobre os fatores essenciais para 

o bom andamento processual de trabalho na Administração pública, bem como para auxiliar 

na abordagem dos problemas encontrados e na busca por solução a eles. 

 Esta abordagem sobre tais pontos é essencial para embasar o estudo, a fim de que se 

possa demonstrar o papel exercido pela Administração Pública Gerencial, da qualidade no 

serviço público e na abordagem da qualidade por processos.  

 

3.1. Administração Pública Gerencial 

A administração pública gerencial emergiu, na segunda metade deste século, como 

resposta à crise do Estado; como modo de enfrentar a crise fiscal; como estratégia para reduzir 

o custo e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que cabiam ao Estado; e 

como um instrumento para proteger o patrimônio público contra os interesses do rent-seeking 

ou da corrupção aberta (TAVARES; SOUZA, 2015). Trata-se, portanto de um modelo de 

gestão decorrente da reforma do Estado, que ficou conhecida como “reforma gerencial” 

(PAULA, 2005, p. 125).  

De acordo com Luiz Carlos Bresser Pereira, precursor deste movimento, a reforma 

buscava modificar o funcionamento da administração pública daquela época. Tal reforma se 

baseava em três dimensões estratégicas: na dimensão institucional-legal o objetivo é de 

aperfeiçoar todo o sistema jurídico-legal vigente; na dimensão cultural, a visão é substituir a 

cultura burocrática que era predominante pela gerencial; e na dimensão de gestão, a 
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introdução de novos princípios e técnicas de administração estão voltados para a melhoria do 

desempenho das instituições públicas (TAVARES; SOUZA, 2015).  

Na concepção de Bresser-Pereira, a administração pública deveria se apropriar de uma 

gestão voltada para práticas gerenciais de mercado, com vistas a “oferecer um serviço público 

de melhor qualidade e de menor custo”. Para isto, eram empregadas no setor público algumas 

ideias e ferramentas de gestão em evidência no setor privado, com as devidas adaptações. 

(PAULA, 2005, p. 130).  

Os principais objetivos da administração pública gerencial são a melhoria das decisões 

governamentais e da burocracia, garantias de propriedade de contrato, garantia de autonomia 

e capacitação do administrador público e democracia na prestação de serviços orientados ao 

“cidadão-cliente”. Este novo modelo deve apresentar características como administração 

profissional, autonomia, descentralização administrativa, competição entre unidades 

administrativas, disciplina e parcimônia no uso de recursos, indicadores de desempenho, 

controle de resultados e uso de práticas de gestão originadas no setor privado.  

Tavares e Souza (2015, 143-144) chamam a atenção para o fato de que a 

administração pública gerencial tem como diferencial o fato de ser orientada para o cidadão, 

de ser orientada para a obtenção de resultados e, principalmente, por considerar o aspecto da 

confiança nas relações, ou seja, uma “confiança limitada, permanentemente controlada por 

resultados, mas ainda assim suficiente para permitir a delegação; para que o gestor público 

possa ter liberdade de escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas 

prefixadas”.  

Com base nestes princípios, Paula (2005, p. 131) afirma que o governo deu curso à 

iniciativas voltadas ao tema da qualidade, reestruturação e política de recursos humanos, que 

tiveram continuidade mesmo após a extinção dos órgãos ou setores que os implementaram, 

com destaque para o Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública.  

Tal programa enfatiza os mesmos princípios valorizados no setor privado, como 

satisfação dos clientes, melhoria contínua, gestão participativa, envolvimento e valorização 

dos servidores públicos; e para a sua implementação recomendava-se, por exemplo, o uso da 

ferramenta conhecida como Ciclo de Melhoria Contínua (Ciclo PDCA) para gerenciamento. 

No contexto do programa, há ênfase para “participação entre os servidores públicos”, 

entendida como o ”envolvimento dos servidores na busca do aperfeiçoamento contínuo e o 

compromisso com a satisfação dos clientes internos e externos da organização” (PAULA, 

2005, p. 131). 

 

3.2. Qualidade no Serviço Público 

Os esforços empreendidos pela administração pública gerencial no sentido de 

melhorar os serviços prestados, evidenciaram a necessidade de se adotar uma nova filosofia 

de trabalho, onde os aspectos de qualidade passam a ser os pilares desta concepção. Este novo 

olhar requer uma mudança de padrões culturais e o emprego de práticas de gestão mais 

eficientes no âmbito do serviço público para obter êxito na eficiência almejada. Tonet e 

Carvalho (1994, p. 137) entendem que o cerne desta transformação “deverá ser alicerçado 

numa visão sistêmica da organização, privilegiando, igualmente, tanto a modernização de 

métodos e processos de trabalho como o desenvolvimento das pessoas”. De acordo com 

Barroso (2017, p. 4) “a perspectiva sobre a melhoria da qualidade da gestão pública não pode 
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se restringir somente à dimensão interna, e sim incentivar o resgate da cidadania e a 

reorientação para resultados com base em quem presta o serviço”.  

A expressão “qualidade” tem sido muito difundida e seu uso pode assumir significados 

diferenciados. No ramo da indústria, o termo tem um sentido voltado a “custos, 

competitividade e produtividade” Já no mundo dos negócios, associa-se a preços e satisfação 

dos clientes. Na administração pública, a qualidade assume a preocupação com a ”questão da 

cidadania”, pois os “os cidadãos, que mantêm a máquina do governo através do pagamento de 

impostos, taxas e contribuições, esperam, em contrapartida, receber serviços públicos de 

qualidade equivalente à contribuição feita” (TONET; CARVALHO, 1994, p. 139).  

Desta forma, os modelos de qualidade passaram a ter maior impacto no Brasil a partir 

da década de 90, quando o governo se volta para a criação pelo governo do Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP). Ferreira (2012, p. 31) apresentam uma 

minuciosa trajetória das ações de “Qualidade” realizadas pelo governo após o PBQP: 
Em 1995, com a Reforma do Estado, criou-se o Programa Qualidade e 

Participação na Administração Pública – QPAP, ainda com foco nas 

ferramentas e o início de um discurso voltado para a qualidade como 

instrumento de modernização do aparelho do Estado. Em 1999, no 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi criado o Programa da 

Qualidade no Serviço Público (PQSP), agregando toda a experiência dos 

programas anteriores e o foco no atendimento ao cidadão, com pesquisa de 

satisfação dos usuários dos serviços públicos, o lançamento de Padrões de 

Atendimento ao Cidadão e a implementação de unidades de atendimento 

integrado, os Serviços de Atendimento ao Cidadão (SACs). Em 2005, o 

Governo Federal lançou, por Decreto (nº 5378, de 23/02/2005), o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) 

unificando o Programa da Qualidade com o Programa Nacional de 

Desburocratização. 

Assim, para dar conta dessa proposta é necessário compreender que o PQSP é 

inspirado na abordagem processual da qualidade, que prevê uma organização dos processos 

de trabalho de forma a incrementar os resultados. 

 

3.3. Abordagem da qualidade por processos 

A demanda por padronização e melhoria na qualidade dos produtos e serviços é uma 

busca constante das organizações, uma vez que o desenvolvimento da administração prima 

pela busca de eficiência. Desde os estudos iniciais de Taylor e Fayol, a gestão busca organizar 

o trabalho de forma sistemática, visando obter um resultado com pouca variação e alto grau 

de assertividade (VALLE E PEIXOTO, 2006). Esse movimento, segundo os autores, está 

associado aos incrementos de produção que conduziram ao desenvolvimento de novas 

técnicas para controlar os desvios e reduzir o desperdício.  

Na apresentação do caso, demonstra-se a análise do processo de concessão de férias no 

Diagrama de Ishikawa (figura 1), também conhecido também como Espinha de Peixe ou 

Causa e Efeito, que é uma ferramenta da qualidade onde as causas são apontadas para que se 

possa atingir a raiz de um problema específico, por meio da análise de todas as questões que 

puderam colaborar para sua ocorrência.  



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

7 

 

Para o uso do diagrama, é preciso apontar o problema existente, e a partir dele, 

determinar um brainstorming com as possibilidades de causas que o geraram, separando-as 

por categorias, para então verificar o que é fato contribui para sua ocorrência, o que foi 

realizado em reunião da DGP junto com as Copes.  

A partir do Diagrama de Ishikawa, foi possível identificar os problemas causadores da 

falta de funcionalidade do processo: falta de treinamento, servidores desmotivados, ações 

individuais, sem padronização de métodos, descontinuidade de projetos, ausência de 

ferramentas modernas mais ágeis e acessíveis a todos e falta de controle da qualidade nos 

processos, o que gerou o problema de processos lentos e férias inconsistentes.  

Com isso, a partir do sucesso japonês e dos estudos desenvolvidos pelos “gurus da 

qualidade”, surgem elementos como o controle estatístico da qualidade (CEQ) e a adoção de 

sistemas de gestão da qualidade. Também se desenvolve diversas ferramentas da qualidade. 

Na reconstrução do Japão no pós-guerra o trabalho de Deming consolidou como ferramenta 

da qualidade a abordagem de melhoria contínua, expressa por uma ferramenta conhecida 

como Ciclo PDCA. 

O PDCA é uma ferramenta de gestão que visa controlar e melhorar os processos de 

uma forma contínua, sem intervalos ou interrupções. Criado por Walter A. Shewart na década 

de 20, mas foi na década de 50 que William Edward Deming o disseminou pelo mundo. 

PDCA é a sigla das palavras em inglês que significam cada etapa do ciclo: 

1º passo – Plan – Planejar ou planejamento 

2º passo – Do – Agir ou fazer 

3º passo – Check – Verificar ou checar 

4º passo – Action – Agir de forma preventiva ou corretiva 

 
Figura 2: Ciclo PDCA 

Fonte: http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/06/ciclo-pdca.jpg. Acesso 20 fev 

2016. 

Um dos maiores exemplos da abordagem por processos com o uso da ferramenta de 

melhoria contínua do ciclo PDCA, que ganhou força nas organizações no final do século XX, 

foi a adoção de sistemas de gestão da qualidade com abordagens processuais.  

Assim, as rotinas de trabalhos são mapeadas, documentadas e controladas como 

estratégia de gestão para que os resultados estejam dentro das especificações. Esta abordagem 

http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/06/ciclo-pdca.jpg
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processual da melhoria contínua tem como uma de suas principais aplicações a Norma ISO 

9001. 

 

4 – Plano de Ação  
Para melhorar o processo de concessão de férias no IFRJ, a proposta de intervenção a 

ser utilizada pela DGP/Copes é a ferramenta do Ciclo PDCA. O objetivo é atender diversas 

demandas processuais e documentais, de forma eficiente e eficaz, reduzindo a margem de 

erros e burocratização excessiva e ainda permitindo o controle e melhoria do processo. As 

etapas propostas são apresentadas a seguir: 

 Fluxograma Fase Objetivo 

P 01 Sensibilização Apresentar aos servidores a importância da 

reestruturação do setor. 

P 02 Identificação do 

problema 

Definir o problema e verificar o seu grau de 

importância. 

D 03 Treinamento Capacitar os servidores das Copes para interagirem 

na reestruturação do processo. 

D 04 Mapeamento de 

processos 

Descrever os processos e relacionar tudo o que é 

necessário para agilizá-lo. 

D 05 Análise Descobrir se o método adotado para o processo é 

eficiente ou não 

D 06 Ação Agir para solucionar as eventuais causas principais 

que dificultam a eficiência do processo. 

C 07 Controle Utilizar meios de controle para possibilitar a 

geração de indicadores de qualidade. 

A 08 Padronização Elaboração de um novo formulário autoexplicativo, 

com linguagem clara e objetiva. 

A 09 Conclusão  Checar se o método encontrado solucionou o 

problema parcial ou totalmente. 
Tabela 01: Fluxograma detalhado do PDCA sugerido 

Fonte: Adaptado Campos (1992, p.61) 

 

Descrição das etapas: 

01 – Sensibilização – Apresentação do projeto de reorganização do processo de férias para a 

equipe da Copes, através de reunião previamente agendada, mostrando como a mudança é 

favorável para todos. Demonstrar a eficiência na redução de etapas nos processos de férias, a 

diminuição dos recorrentes ruídos de comunicação, incentivar a participação dos servidores e 

identificar os possíveis focos de resistências à mudança. 

02 – Identificação do Problema – Devido à utilização do processo de férias manual desde a 

criação do Instituto, existe a necessidade de atualização, pois o mesmo não atende mais à 

demanda real do IFRJ. Vivencia-se outro cenário institucional com novas problemáticas a 

serem inseridas no processo de férias. Por falta de uma padronização, regimento interno e 

falta de conhecimento dos servidores, os processos administrativos de férias são elaborados de 

forma incorreta nos campi e, consequentemente, encaminhado com diversos erros à DGP. As 

falhas mais comuns são: falta de documentos, ausência de assinaturas, preenchimentos 
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errôneos, ausência de participação da Copes do campus no processo, desconhecimento das 

chefias imediatas sobre as solicitações dos servidores e não acessibilidade aos servidores com 

necessidades especiais. 

03 – Treinamento – Capacitar os servidores dos campi, oferecendo cursos específicos para 

que possa operacionalizar os agendamentos. Realizar um fórum periódico, bem como manter 

uma reunião mensal entre as Copes e a DGP, a fim de debater os problemas e as dificuldades 

enfrentadas e sugerir soluções, propiciando uma gestão participativa entre os setores que são 

interligados e subordinados.  

04 – Mapeamento de Processos – Cada servidor responsável pela atividade de férias descreve 

as etapas do processo sob sua responsabilidade, bem como as exigências mínimas para 

investidura da solicitação (documentos e anexos) e a estimativa de tempo em cada etapa.  

05 – Análise – O responsável pelo processo na DGP analisa criteriosamente o mapeamento 

realizado, para que sejam identificados os erros mais comuns e também os gargalos nos 

processos. Esta etapa também pode ser realizada em equipe, quando necessário. 

06 – Ação – Orientar e comunicar aos servidores das Copes sobre as novas formas de 

elaboração dos processos de férias, ou seja, será criado um novo procedimento que visa a 

redução de falhas no andamento dos processos e de ruídos de comunicação entre as chefias 

imediatas, diretores gerais, Copes e a DGP. Solicitar que os servidores alimentem o sistema 

de controle de processos administrativos, para possibilitar ao servidor interessado acompanhar 

o andamento de sua solicitação.  

07 – Controle – Elaborar uma ferramenta de controle estatístico/gerencial e de comunicação 

entre os interessados, via envio de e-mail direto do sistema com a etapa que foi concluída e o 

que falta para a finalização da solicitação. Incentivar os servidores a alimentarem as 

informações sobre o andamento do processo no sistema, valorizando a importância da 

transparência nos processos públicos.  

08 – Padronização – Designar um servidor capacitado para elaborar um manual para todos os 

servidores, com a descrição dos processos de férias gerenciados pelas Copes/DGP. Com o 

auxílio de servidores da área de Comunicação, disponibilizar este material no site 

institucional, para atingir o máximo de servidores possíveis e evitar que o erro continue 

ocorrendo. O envio do manual por mala direta, para os e-mails institucionais, também é 

possível e sem custo adicional para o IFRJ.  

09 – Conclusão – Verificar se o método sugerido reduziu a quantidade de erros nas 

solicitações e operacionalização do processo de férias e se atendeu às demandas dos 

servidores com agilidade. Produzir relatórios gerenciais visando acompanhar a eficiência dos 

resultados obtidos e identificar os eventuais ajustes para aperfeiçoamento do processo.  

 

5 – Resultados e discussões 

A aplicação da ferramenta de gestão do Ciclo PDCA ocorre em virtude de suas 

vantagens para as organizações, pois facilita a tomada de decisão, fomenta o trabalho em 

equipe por meio de brainstorming e solução de problemas, beneficia a busca pela melhoria 

contínua, e pelo aprendizado contínuo, evita que se apliquem soluções de pouca eficiência e 

que se desperdice tempo e assegura um diagnóstico detalhado sobre os processos, cuidando 

das falhas e visando solucioná-las de maneira contínua, agindo na raiz do problema 

(CAMARGO, 2017).  
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Além disso, oferece um método padrão para atingir a melhoria contínua para ser usado 

por qualquer setor para resolver problemas novos e recorrentes, tornando os processos de 

gestão mais ágeis, claros e objetivos, com uma linguagem padronizada que busca a melhoria 

da comunicação entre todos e solucionando problemas com eficácia e inteligência 

(CAMARGO, 2017). 

A partir de 2014, em período de troca de gestão, a ideia de melhoria do processo de 

férias veio à tona, e assim surgiu o projeto da reestruturação. O setor responsável pelo 

processo de férias, a Coordenação de Cadastro, juntamente com a Direção da DGP e com o 

apoio do setor de informática criaram um Formulário de Solicitação de Férias, a fim de 

padronizar o processo. Este procedimento foi devidamente autorizado pelo Reitor em 

exercício, neste período foi apresentado aos gestores a existência do Sigepe, porém não foi 

demonstrado interesse em sua utilização.  

A partir desta autorização, foi agendada uma reunião com as Copes para 

sensibilização, visando a busca de melhorias e montagem de uma versão final do formulário. 

Esta reunião foi muito proveitosa, e os servidores se mostraram muito participativos e 

valorizados, por serem convidados a integrarem a criação do novo processo de melhoria, ao 

final desta reunião, foi gerado o Diagrama de Ishikawa para melhor visualização da questão e 

efetuado as alterações no formulário de férias. Com a versão final do formulário pronta, 

elaborou-se um documento de orientação aos servidores e realizado um fórum de treinamento 

com as Copes para operacionalização do novo processo de solicitação de férias.  

Após o treinamento, o setor de informática disponibilizou no site institucional o 

documento de orientação juntamente com o formulário de solicitação, para conhecimento da 

comunidade do IFRJ. Para alcançar o máximo de servidores, a assessoria de comunicação 

enviou e-mail com os mesmos documentos do site a todos os servidores.  

O plano de aplicação desta ferramenta foi iniciado na DGP/Copes em 2015, e 

começou a atingir seu objetivo, visto que a quantidade de reclamações diminuiu 

consideravelmente, e acelerou a finalização dos processos, em face de sua importância para 

otimizar processos, com redução de falhas e problemas decorrentes de recursos antigos que 

demandam maior lentidão e dificuldade no acesso às informações por todos.  

Reclamações 2015 2016 2017 

Ouvidoria 28 20 7 

E-mail 276 183 82 

Tabela 02: Resultados obtidos com aplicação do projeto. 

Fonte: Ouvidoria IFRJ, 2018 protocolo 105/2018SO. Solicitado em 24 maio 2018. 

Assim, o novo processo de solicitação de férias passou a acontecer da seguinte forma: 

O servidor preenche o formulário com as datas desejadas para o usufruto de suas férias e o 

entrega ao chefe imediato. O chefe imediato assina o formulário, apresentando sua ciência e 

concordância com a solicitação, e encaminha a Copes, que, por sua vez, insere as informações 

do formulário na planilha de controle e encaminha o formulário a Coordenação de Cadastro, 

na reitoria. A Coordenação de Cadastro efetua a inclusão das férias no Sistema do Ministério 
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do Planejamento e envia um e-mail de notificação ao servidor e ao chefe imediato. 

Posteriormente este formulário é arquivado em pasta funcional.  

O plano já foi iniciado na DGP/Copes, com a fase de sensibilização, e todos os 

servidores estão muito empenhados para fazer dele um sucesso. 

A implantação da reestruturação do processo de férias com o uso do Ciclo PDCA tem 

funcionado relativamente bem. Contudo, existem problemas que ainda persistem, como: falta 

informações nos formulários; negativa por parte dos chefes imediatos de assinar a solicitação 

dos servidores; não realização dos pedidos nos prazos corretos; a distância dos campi. Tais 

fatores contribuem para que os malotes não cheguem a tempo hábil na Coordenação de 

Cadastro, e as Copes não alimentam as planilhas de controle. Com isso, os chefes imediatos 

encaminham os formulários diretamente a Coordenação de Cadastro. 

Os apontamentos da persistência destes problemas devem ser muito uteis para serem 

reduzidos e erradicados, uma vez que quaisquer organizações, sejam elas de que segmento 

for, públicas ou privadas, que se destinam a executar processos de forma assertiva não podem 

abrir mão de criar e aplicar novos métodos de gestão, que facilite a vida e a comunicação 

entre as pessoas, de modo que abandonem métodos antigos que têm gerado problemas que 

poderiam ser evitados.  

 

6 – Conclusão  

Conforme abordado ao longo desta análise, verificou-se que a aplicação do Ciclo 

PDCA, se complementa com o Diagrama de Ishikawa, e, consiste em uma realidade possível 

para melhorar a eficiência e oferecer maior eficiência nos processos de gestão, que, no caso da 

instituição estudada, o IFRJ, obteve como foco o gerenciamento da concessão de férias dos 

servidores de todos os campi. Dessa forma, constatou-se que não há a necessidade de se 

solicitar os serviços de empresa ou profissional terceirizados para auxiliar nesse processo.  

A intervenção implantada através do Ciclo PDCA visa ajustar os procedimentos 

administrativos do Instituto, com foco em organizar o processo de concessão de férias dos 

servidores, de modo que o processo laboral não seja afetado e todos consigam se organizar 

para não haver qualquer tipo de confusão e problemas decorrentes disso.  

Faz-se necessário agir com pró-atividade para dar solução a problemas e erros. A pró-

atividade requer que ações sejam planejadas com antecedência, e não após a ocorrência de um 

erro, falha ou problema, de modo que adotem comportamentos e atitudes preventivamente, 

pois agir apenas em reação a um problema significa que uma organização está fadada ao 

fracasso.  

Enfatiza-se que o cerne do PDCA e do Diagrama de Ishikawa está na causa e não nas 

consequências, buscando a melhoria contínua e a qualidade máxima de todos os projetos, 

operações, produtos e serviços das empresas. Sua aplicação não é encerrada e a cada vez que 

for usado, melhores serão os resultados dos processos.  

Assim, as organizações atuais devem ter seus processos estáveis e todos os 

colaboradores precisam estar engajados nestes processos e comprometidos com a contínua 

melhoria de seu desempenho. Por ser uma instituição de ensino, diversos docentes na área 

administrativa podem contribuir com a Diretoria de Gestão de Pessoas para colocar este plano 

em ação, além dos demais servidores técnico-administrativos.  
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As empresas que se valem do Espinha de peixe, visualizam com mais clareza os 

problemas que deverão ser trabalhados; e do ciclo PDCA e de suas quatro fases se destacam 

na eficiência do alcance de seus objetivos para a melhoria contínua. Uma vez que a aplicação 

das ferramentas, otimizam os processos, reduz falhas e problemas decorrentes de recursos 

antigos que geram lentidão e dificuldade no acesso às informações por todos.  

Em 2018, ocorrerá a troca de gestão no IFRJ, e, não existe certeza se haverá 

concordância para se continuar a aplicação do projeto de reestruturação do processo de férias, 

visto que já existem novas propostas para melhoria do processo: digitalização dos formulários 

pelas Copes e encaminhamento de forma eletrônica; criação de plataforma digital para que o 

próprio servidor realize sua solicitação de forma digital. Contudo, o que se pôde constatar foi 

um aumento da eficiência e redução de reclamações. 

Dessa forma, conclui-se esta análise ressaltando a importância que a aplicação da 

ferramenta de melhoria contínua do ciclo PDCA representou para o IFRJ, auxiliando e 

remodelando os processos de concessão de férias, de forma a torná-los mais funcionais e mais 

ágeis. 
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