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1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO

Em âmbito geral, o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) é o nome dado ao

modelo  de  trabalho  instituído  pela  Administração  Pública  Federal,  por  meio  da

Instrução Normativa n° 65/2020 do Ministério da Economia e do Decreto nº 11.072, de

17 de maio de 2022, que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades

realizadas por seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade

dos serviços prestados à sociedade.

Aos órgãos da Administração Pública, o PGD é de implementação facultativa e segue

as etapas previstas na IN/ME n  º   65/2020, dentre elas: a) elaboração e aprovação dos

procedimentos  gerais;  b)  registro,  execução  e  acompanhamento  por  intermédio  de

sistema informatizado, que permita controle do cumprimento de metas e alcance de

resultados.  

No  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  (IFMS),  o  PGD  foi  normatizado  pela

Instrução  Normativa/IFMS  nº  05,  de  11  de  julho  de  2022,  elaborada  após  estudo

técnico desenvolvido por comissão própria (Portaria nº 1027 de 11 de setembro de

2020), tendo sua implementação sido autorizada pela Portaria nº 876/2022, publicada

no D.O.U. de 18 de julho de 2022. A normativa interna estabelece orientações, critérios

e  procedimentos  gerais  a  serem  observados  pelos  servidores  em  exercício  na

instituição que optem por aderir ao PGD na modalidade de teletrabalho.

O PGD/IFMS tem por objetivo alcançar os seguintes resultados e benefícios:

a. promover  a  gestão  da  produtividade  e  da  qualidade  das  entregas  dos

participantes;

b. contribuir com a redução de custos no poder público;
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c. estimular a sustentabilidade; 

d. atrair e manter novos talentos;

e. contribuir  para  a  motivação  e  o  comprometimento  dos  participantes  com os

objetivos da Instituição;

f. estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de

governo digital;

g. proporcionar mais qualidade de vida aos servidores, principalmente por meio da

otimização  do  tempo  com  mobilidade,  escolha  do  ambiente  de  trabalho,

flexibilidade de horários, redução de custos com transporte, entre outros;

h. gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos; e

i. promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência

e da efetividade dos serviços prestados à sociedade.

Embora a IN/ME n  º   65/2020   preveja que o programa de gestão engloba o exercício de

atividades em que os resultados possam ser efetivamente mensurados, cuja execução

possa ser realizada pelos participantes na forma presencial ou não presencial, o IFMS

optou, por ora, em implementar o PGD somente na forma não presencial: modalidade

teletrabalho.

Com isso, estabeleceu-se que teletrabalho é a modalidade em que o cumprimento da

jornada regular pelo participante pode ser realizado de forma remota, ou seja, fora das

dependências físicas do IFMS, em regime de execução parcial ou integral e com a

utilização  de  recursos  tecnológicos,  executando  atividades  que  sejam passíveis  de

controle e que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos e, ainda, que

não configurem trabalho externo, dispensado do controle de frequência. 

Em consequência lógica, as atividades executadas fora do PGD/Teletrabalho, ou seja,

de  forma presencial  nas  dependências  físicas  da  instituição,  permaneceram sob  a

obrigatoriedade de registro de frequência no sistema biométrico.
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Em seguimento, para se definir quais atividades poderiam ser executadas teletrabalho,

ou  seja,  aquelas  passíveis  de  efetiva  mensuração  da  produtividade,  resultados  e

desempenho em relação às entregas, e também aquelas cuja natureza não exija a

presença física do servidor na unidade, foi elaborada uma Tabela de Atividades (Anexo

I da  IN/IFMS nº 05/2022)  que especifica os tipos, faixas de complexidade, tempo de

execução, assim como as entregas esperadas em cada atividade a ser incluída no

plano de teletrabalho do servidor. 

A elaboração da Tabela de Atividades baseou-se no documento redigido pelo Fórum

de  Gestão  de  Pessoas  (Forgep)  do  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede

Federal  de Educação Profissional  e Tecnológica (Conif),  devidamente adequada às

especificidades do IFMS.

Importante destacar que a  IN/IFMS nº 05/2022 prevê que, durante os primeiros seis

meses de ambientação do PGD/Teletrabalho, apenas o regime parcial está autorizado

e dentro de um limitador de no máximo 50% da carga horária semanal do servidor. 

Em relação a ferramenta de apoio tecnológico, o IFMS utiliza o módulo do Programa de

Gestão  do  Sistema  Unificado  de  Administração  Pública  (Suap),  desenvolvido  pelo

Instituto Federal Goiano para acompanhamento e controle do cumprimento de metas e

alcance de resultados no teletrabalho.

Foi  elaborado  ainda um  Manual  do  Programa de Gestão/Teletrabalho de apoio  ao

usuário, com objetivo de orientar e facilitar a utilização do módulo Programa de Gestão,

no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap).

Para participar, o servidor interessado se inscreve no módulo Programa de Gestão,

mediante assinatura do termo de ciência e responsabilidade e posterior deferimento da

chefia imediata.
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Após  essa  primeira  autorização,  o  servidor  passa  ao  preenchimento  do  Plano  de

Trabalho com período específico de início e término, definição das atividades e carga

horária que executará nesse período. Concluído o preenchimento, a chefia analisa e

aprova cada atividade proposta (e a carga horária estipulada em cada uma), bem como

autoriza o Plano de Trabalho como um todo.

Os resultados são avaliados também pelas chefias após as entregas realizadas em

cada  plano  concluído  pelo  servidor,  mediante  análise  fundamentada  quanto  ao

atingimento ou não das metas estipuladas.

Feitas as devidas apresentações do PGD e contextualização do Teletrabalho no IFMS,

passemos  agora  aos  objetivos  e  metodologia  utilizada,  resultados  e,  por  fim,  as

conclusões deste relatório.

2. OBJETIVOS DO RELATÓRIO

O objetivo principal deste documento é dar cumprimento ao estabelecido no art. 17 da

Instrução Normativa/ME n° 65/2020, no que se refere à apresentação de relatório, após

decorridos seis meses de publicação da norma interna, que contenha informações de

natureza quantitativa e qualitativa quantos aos resultados alcançados.

Como objetivos secundários,  visa trazer dados relevantes para a avaliação sobre o

aprofundamento da implantação do PGD/Teletrabalho no IFMS, para o aprimoramento

das ferramentas de gestão do teletrabalho, assim como para servir de subsídios para

outras tomadas de decisão da autoridade máxima do IFMS.
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3. METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS

3.1 Dados Quantitativos

Os dados quantitativos utilizados neste relatório foram extraídos do Sistema Unificado

de  Administração  Pública  (Suap),  módulos  Documentos/Processos e  Programa  de

Gestão, da Central de Informações Estratégicas - CIE/IFMS, assim como da base de

dados dos setores responsáveis pela Gestão de Pessoas e Ouvidoria.

Para que pudesse haver uma análise comparativa dos resultados, definiu-se que os

dados  seriam  extraídos  em  período  anterior  e  posterior  à  implementação  do

teletrabalho  no  IFMS.  Para  tanto,  foram  designados  dois  intervalos  de  tempo

equivalentes para que pudesse dar início à extração dos dados: 

PERÍODO 1
(Pré-implantação PGD)

PERÍODO 2
(Pós-implantação PGD)

18/02/2022 a 18/06/2022 18/07/2022 a 18/11/2022

Quadro 1: Definição de intervalos de tempo para a extração de dados.

3.2 Dados Qualitativos

Para  a  coleta  dos  dados  qualitativos,  a  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  (Digep)

elaborou  um questionário  eletrônico  composto  por  questões  de  múltipla  escolha  e

descritivas, sendo uma questão (oitava) elaborada no formato de escala de atitude do

tipo de Likert com 5 pontos. 
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A aplicação  do  questionário  se  deu  com vista  a  complementar  a  interpretação  da

análise quantitativa acima descrita. 

Foi enviado pela Digep ao e-mail institucional de todos os servidores em 22.11.2022,

tendo prazo para resposta até 02.12.2022. 

O público-alvo do instrumento foram servidores do IFMS, tanto que aderiram quanto

que não aderiram ao teletrabalho, e as chefias imediatas. 

Com o  questionário  pretendeu-se  recolher  informações  relativas  à  experiência  dos

servidores e chefias com o teletrabalho e, com isso, identificar as principais dificuldades

enfrentadas nesta fase de adaptação,  assim como as vantagens percebidas com a

implantação desse novo instrumento de trabalho.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 De Natureza Quantitativa

Os dados de natureza quantitativa passam a ser apresentados e analisados a seguir:

4.1.1 Participantes do Programa 

Conforme dados extraídos do Suap, observa-se 350 inscrições no PGD/Teletrabalho,

sendo que desse total, 301 foram deferidas e 49 estão pendentes de aprovação pelas

chefias dos servidores, conforme detalhamento no quadro a seguir:

Unidades Inscritos no PGD Inscrições pendentes 
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(Inscrições Deferidas) de aprovação

Aquidauana 30 1

Campo Grande 13 7

Corumbá 11 5

Coxim 16 3

Dourados 20 0

Jardim 17 7

Naviraí 14 4

Nova Andradina 8 9

Ponta Porã 25 5

Três Lagoas 17 3

Reitoria 130 5

Quadro 2: Detalhamento das inscrições de servidores no módulo Programa de Gestão.

Ocorre que nem todos os servidores efetivamente inscritos no PGD propuseram Plano

de  Trabalho  ou  tiveram  seus  planos  aprovados.  Assim,  extraiu-se  que,  desse

quantitativo  especificado  no  Quadro  2  (301  inscritos),  276  servidores  de  fato

cadastraram Planos de Trabalho para execução de suas atividades em teletrabalho:

Unidades Em teletrabalho

Aquidauana 27

Campo Grande 11

Corumbá 07

Coxim 14

Dourados 17

Jardim 17

Naviraí 14

Nova Andradina 08
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Ponta Porã 20

Três Lagoas 15

Reitoria 126

Quadro 3: Servidores com Planos de Trabalho cadastrados.

Importante  informar  que  esse  número  de  276  servidores  com Planos  de  Trabalho

cadastrados  foi  extraído  após  aplicação  de  filtro  nos  seguintes  status:  cadastrado,

autorizado, encaminhado, entregue e finalizado. 

Neste ponto cabe esclarecer que o plano de trabalho passa por vários status dentro do

sistema, desde a sua proposição pelo servidor (cadastrado), passando à autorização

da chefia (entregue e autorizado), à apresentação do relatório (entregue), até a sua

avaliação final pela chefia (finalizado).

O que se pretende explicar com isso é que no quadro acima foram contabilizados todos

os servidores que propuseram ao menos um Plano de Trabalho. 

Outro  ponto  a  observar  neste  item é  que  o  número  de  servidores  atualmente  em

teletrabalho representa 23,85% do total de 1.157 servidores em efetivo exercício no

IFMS, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Unidades
Servidores em

exercício1
Servidores em

teletrabalho
Percentual de servidores

em teletrabalho

Aquidauana 92 27 29,34%

Campo Grande 166 11 6,62%

Corumbá 92 07 7,60%

Coxim 87 14 16,09%

Dourados 80 17 21,25%

1 Dados extraídos da Central de Informações Estratégicas - CIE/IFMS, em 12.12.2022.
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Jardim 72 17 23,61%

Naviraí 87 14 16,09%

Nova Andradina 103 08 7,76%

Ponta Porã 103 20 19,41%

Três Lagoas 100 15 15%

Reitoria 175 126 72%

Total 1157 276 23,85%

Quadro 4: Comparativo entre o quantitativo de servidores em exercício e o de servidores em

teletrabalho.

Assim,  percebe-se que o percentual máximo de participantes no regime de execução

parcial (até 100%), estabelecido no art. 10 da IN/IFMS nº 05/2022, ainda está longe de

ser atingido, já que estamos no percentual de 23,85% de servidores em teletrabalho

em relação ao total de servidores em exercício:

 

Art.  10.  O  número  de  participantes  no  PGD/Teletrabalho  obedecerá  aos
seguintes percentuais, por unidade, sendo estes um número máximo, porém,
não obrigatório, e desde que as atividades presenciais para atendimento das
demandas não sejam prejudicadas: 
I. Até 100% (cem por cento) para o regime de execução parcial para servidores
técnico-administrativos e docentes; 
II.  Até  60% (sessenta  por  cento)  para  o  regime de  execução integral  para
servidores técnico-administrativos. (grifo nosso)

4.1.2 Variação no absenteísmo 

Para avaliação da variação do absenteísmo no IFMS, extraiu-se os números absoluto

de afastamentos por motivos de saúde cadastrados (atestados médicos superiores a

um dia) por unidade e nos dois intervalos de tempo especificados no item 3.1, podem

ser observados no quadro abaixo:

14



Unidades PERÍODO 1 PERÍODO 2

Aquidauana 30 32

Campo Grande 104 98

Corumbá 35 25

Coxim 37 34

Dourados 80 41

Jardim 33 30
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Naviraí 43 38

Nova Andradina 71 78

Ponta Porã 43 31

Três Lagoas 80 72

Reitoria 96 54

Totais 652 533

Quadro 5: Variação no absenteísmo.

Considerando os números absolutos dispostos acima, é possível observar a redução

de 18,25% no total de afastamentos por motivos de saúde no IFMS. Ao olharmos cada

unidade individualmente observa-se redução em: 5.77% em Campo Grande; 28.57%

em Corumbá; 8.1% em Coxim; 48.75% em Dourados; 9.1% em Jardim; 11.63% em
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Naviraí; 27.9% em Ponta Porã; 10% em Três Lagoas; e 43.75% na Reitoria. E aumento

de: 6.66% em Aquidauana; 9.85% em Nova Andradina.

Por  sua  vez,  relacionando-se  o  Quadro  5  com  o  Quadro  3,  observa-se  que  nas

unidades em que a adesão ao teletrabalho foi  mais  expressiva houve uma notável

diminuição dos afastamentos por motivos de saúde, como por exemplo na Reitoria,

Dourados e Ponta Porã, além do total geral. 

Por outro lado, embora Aquidauana figure como a segunda unidade com maior adesão

ao PGD/Teletrabalho, apresentou um aumento no número de afastamentos por motivos

de  saúde.  Em  contraponto,  Nova  Andradina  registrou  aumento  no  número  de

afastamentos  enquanto  possui  o  terceiro  menor  percentual  de  adesão  ao

PGD/Teletrabalho. 

4.1.3 Variação na rotatividade da força de trabalho 

Para avaliar a variação na rotatividade da força de trabalho, extrai-se dados relativos a

vacâncias,  exonerações,  exercícios  provisórios  e  remoções  nos  dois  intervalos  de

tempo especificados no item 3.1, conforme quadro a seguir:

Rotatividade PERÍODO 1 PERÍODO 2

Vacâncias 11 07

Exonerações 04 01

Exercícios Provisórios 02 01

Remoções 06 05

Redistribuições 27 0

Quadro 6: Variação na rotatividade.
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Importante  destacar  que  a  análise  da  variação  na  rotatividade  ocorrida  por

redistribuições foi prejudicada em virtude do período eleitoral do segundo semestre de

2022, tendo em vista a proibição legal de movimentação de pessoal prevista no art. 73

da Lei nº 9.504/1997.

Desprezando-se os dados relativos às redistribuições, pode-se verificar que no período

2  houve  redução  na  rotatividade  de  servidores  em  decorrência  de  vacância,

exoneração, remoção e concessão de exercício provisório, situações que acarretam

em diminuição da força de trabalho do IFMS. Com isso, pode-se inferir que o período

pós-implantação do teletrabalho pode ter contribuído positivamente para a Instituição.

Espera-se  que  o  impacto  do  teletrabalho  na  rotatividade  de  pessoal  seja  de  fato

expressivo quando da implementação do regime integral, uma vez que essa ferramenta

pode  ser  utilizada  em substituição  às  movimentações  decorrentes  de  licença  para

acompanhamento de cônjuge, exercício provisório, acompanhamento de cônjuge em

afastamento, dentre outras desta espécie.

4.1.4 Variação de produtividade

Para medir, em termos quantitativos, a variação de produtividade nos períodos pré e

pós-implantação  do  teletrabalho,  deliberou-se  por  utilizar  os  dados  relativos  à

movimentação de processos no Suap em cada unidade, uma vez que não dispomos,

ainda, de outras métricas a serem admitidas neste relatório.

Com isso, extraiu-se o número absoluto de processos tramitados em cada unidade,

durante  os dois  intervalos de tempo especificados no item 3.1,  conforme quadro a

seguir:
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Unidades

PERÍODO 1 PERÍODO 2

Aquidauana 1.970 1.995

Campo Grande 2.004 2.099

Corumbá 1.457 1.914

Coxim 1.745 1.710

Dourados 1.248 1.213

Jardim 1.724 1.591

Nova Andradina 2.444 2.766

Naviraí 1.696 1.417

Ponta Porã 1.369 1.622

Três Lagoas 1.794 2.000

Reitoria 13.230 15.891

Total 30.681 34.218

Quadro 7: Processos tramitados durante os períodos pré e pós-implantação.

Os mesmos dados estão representados também na forma de gráfico para facilitar a

análise comparativa entre os períodos:

Gráfico 1: Demonstrativo da variação de produtividade em relação a processos tramitados. 
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Em observação aos dados, percebe-se que houve discreto declínio de produtividade no

que  diz  respeito  à  tramitação  de  processos  apenas  nos  campi  Coxim,  Jardim,

Dourados e Naviraí. Nas demais unidades os quantitativos tiveram evolução no período

pós-implantação do PGD. No panorama geral, observa-se um incremento de 11,53%

no número total de tramitações de processos registradas no Suap.

4.1.5 Variação de Manifestações de Ouvidoria 

Optou-se, ainda, por coletar dados relativos a manifestações registradas na Ouvidoria

do  IFMS,  com  a  intenção  de  demonstrar  se  o  período  de  implantação  do

PGD/Teletrabalho  surtiu  algum efeito  mensurável  no  que  se  refere  a  aumento  ou

diminuição desse tipo de informação.

Com isso,  apresentamos o quadro abaixo que contém o número de manifestações

registradas nos dois intervalos de tempo especificados no item 3.1:

TIPO DE MANIFESTAÇÃO PERÍODO 1 PERÍODO 2

Reclamação 25 28

Solicitação 12 11
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Denúncia 12 12

Sugestão 3 3

Elogio 2 6

Simplifique 0 0

Comunicação 15 26

Manifestações arquivadas 2 2

Total 71 88

Quadro 8: Variação de manifestações registradas durante os períodos pré e pós-implantação.
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Observa-se, em análise comparativa aos períodos pré e pós-implementação do PGD,

que embora tenha havido aumento no número de manifestações no segundo período,

o incremento mais expressivo se deu no tipo Comunicação. As Reclamações tiveram

um discreto aumento e o número de Elogios triplicou. 

4.1.6 Variação de gastos 

Tendo em vista que a implementação do PGD/Teletrabalho no IFMS deu-se apenas no

regime parcial, limitado a 50% da carga horária semanal do servidor, optou-se por não

analisar a variação de gastos, uma vez que as instalações das unidades continuaram

em funcionamento diário, não sendo relevante, nesta fase inicial de implantação, esse

conjunto de dados.

4.2 De Natureza Qualitativa

Os dados de natureza qualitativa foram obtidos por meio da aplicação do questionário

eletrônico enviado por e-mail a todos os servidores, tendo sido obtidas 237 respostas,

o que representa 20,5% do total de servidores em efetivo exercício no IFMS (1.157

servidores2).  Desse  total  de  respostas,  87,76%  são  de  servidores  técnicos

administrativos e 12,23% de docentes.

Dando início à  apresentação  dos  dados,  relativamente  ao  questionamento  sobre a

adesão dos servidores ao Programa de Gestão/Teletrabalho, obteve-se que 50% dos

respondentes (118 servidores) já aderiu ao teletrabalho há mais de três meses e 21%

2 Dados extraídos da Central de Informações Estratégicas - CIE/IFMS, em 12.12.2022.
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(51 servidores)  aderiu  há menos de três meses,  conforme demonstrado  no gráfico

abaixo:

Gráfico 2: Adesão ao Teletrabalho.

Nota-se que 169 dos respondentes já aderiram ao teletrabalho, seja há mais ou há

menos de três meses.

No  que  se  refere  ao  questionamento  sobre  a  intenção  de  comportamento  dos

servidores  no  caso  de  evolução  da  implantação  do  Programa  de  Gestão,

possibilitando-se  o  aumento  do  percentual  do  regime  parcial  em  Teletrabalho,  os

respondentes assim se manifestaram:
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Gráfico 3: Intenção do servidor em caso de evolução da implantação do teletrabalho.

Entende-se que a maioria dos servidores respondentes está ansiosa pela evolução do

PGD  no  IFMS,  notadamente  quanto  ao  aumento  do  percentual  de  carga  horária

permitido em teletrabalho.

Dando continuidade, a fim de obter elementos de análise acerca da realidade de cada

servidor no âmbito do teletrabalho, foi solicitado aos participantes informações quanto

ao local onde exercem suas atividades de forma remota.

Nesse  aspecto,  todos  os  respondentes  que  já  aderiram  ao  PGD (169  servidores)

disseram que possuem local de trabalho minimamente compatível para a execução de

suas atividades em teletrabalho, principalmente quanto à disposição de computador e

internet compatíveis, sendo que 158 deles possuem, além de computador e internet

compatíveis,  mobiliários  adequados,  iluminação  e  conforto  térmico,  assim  como

isolamento acústico.

Passaremos  agora  a  apresentar  resultados  relacionados  à  experiência  dos

participantes.
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4.2.1 Experiência do servidor participante do PGD/Teletrabalho

Neste quesito, foram coletadas informações relativas à experiência dos servidores no

período de adaptação ao teletrabalho, no intuito de identificar as principais dificuldades

enfrentadas e vantagens por eles observadas.

4.2.1.1 Variação de produtividade - na visão do servidor

No que diz respeito à percepção do servidor quanto à variação de sua produtividade

em  teletrabalho,  dos  169  participantes  que  já  aderiram  ao  teletrabalho  127  deles

alegaram que perceberam aumento em sua  produtividade,  enquanto que apenas 4

responderam que perceberam uma diminuição na produtividade e 38 não perceberam

diferença.

Gráfico 4: Percepção da variação da produtividade em teletrabalho.

Em confirmação aos dados acima, expomos ainda o resultado obtido na questão da

escala  likert (onde  5  indicava  o  aumento  da  produtividade,  1  a  redução  e  3  indicava  a

neutralidade, ou seja, nem aumentou nem diminuiu):
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Figura 1: Resultado da escala likert quanto à percepção da variação da produtividade.

Esse  resultado  evidenciou  que  a  maioria  dos  respondentes  que  aderiram  ao

teletrabalho e que perceberam aumento da produtividade, avaliaram que esse aumento

foi relevante, perfazendo entre 4 e 5 pontos na escala.

4.2.1.2  Melhoria na qualidade dos produtos/serviços entregues

Sob a ótica  dos 169 respondentes  que aderiram ao  teletrabalho,  67% perceberam

melhoria  na  qualidade  dos  serviços/produtos  entregues  durante  o  teletrabalho,

enquanto que 33% não observaram diferença.

O aumento na produtividade (item anterior) e a melhoria na qualidade dos produtos e

serviços realizados em teletrabalho, conforme resultados da pesquisa, vem ao encontro

com o que preconiza o art. 5º, I, da IN/IFMS nº 5/2022.

4.2.1.3 Dificuldades enfrentadas na adaptação ao teletrabalho

Quanto às dificuldades enfrentadas durante a adaptação ao teletrabalho, os servidores

participantes da pesquisa, que aderiram ao teletrabalho, assim responderam:
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Gráfico 5: Percentual de servidores que indicaram terem enfrentado dificuldades na adaptação.

Verifica-se  que  a  maioria  dos  respondentes  que  aderiram  ao  teletrabalho  não

enfrentaram dificuldades na adaptação ao novo estilo de trabalho. 

Em contraponto, 45% dos respondentes que aderiram ao teletrabalho relataram que

enfrentaram algum tipo de dificuldade na adaptação ao teletrabalho, dentre as mais

citadas:  dificuldades na organização dos equipamentos e do ambiente  de trabalho;

dificuldade  em  organização  o  tempo;  dificuldades  na  utilização  do  módulo

PGD/Teletrabalho do Suap; diminuição da integração com os demais integrantes da

equipe; dificuldade na organização de trabalho por metas a serem atingidas.

Nota-se que as dificuldades identificadas não inviabilizam a continuidade do PGD, pois

são passíveis de serem mitigadas.

4.2.1.4 Vantagens percebidas pelo servidor com o teletrabalho

Relativamente às vantagens identificadas pelos participantes do teletrabalho, todos os

respondentes indicaram que puderam vivenciar situações favoráveis à vida laboral e
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pessoal,  dentre  as  mais  citadas  (Figura  2):  redução  de  estresse,  aumento  de  sua

satisfação  com  o  trabalho;  maior  flexibilidade  do  tempo;  ganho  de  tempo  com

deslocamentos; economia de gastos com combustível; chance de conciliar o trabalho

com as responsabilidades domésticas e familiares.

Figura 2: Nuvem de palavras - vantagens percebidas pelos servidores respondentes.

 

Ainda neste âmbito, transcrevemos algumas citações de servidores respondentes que

traduzem a satisfação com a implantação do Teletrabalho no IFMS: 

“Só tenho a agradecer ao teletrabalho, já que não tivemos nenhum aumento
salarial, o teletrabalho foi um incentivo para continuar a trabalhar no IFMS. “
“Importante que a Instituição esteja sempre avaliando e pensando em como o
bem estar do servidor fortalece a instituição”.

Sabe-se que um objetivos do PGD/Teletrabalho no Instituto Federal de Mato Grosso do

Sul é a promoção de qualidade de vida aos servidores, conforme estabelecido no art.

5º, I, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 11 DE JULHO DE 2022:

Art. 5º São objetivos do PGD/Teletrabalho, alcançar os seguintes resultados e
benefícios:
[...]
VII.  proporcionar  mais qualidade de vida aos servidores,  principalmente,  por
meio  da  otimização  do  tempo  com  mobilidade,  escolha  do  ambiente  de
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trabalho,  flexibilidade  de  horários,  redução  de  custos  com transporte,  entre
outros;

Nesse sentido, entende-se que essa primeira fase de implantação do teletrabalho no

IFMS tem alcançado resultados e benefícios, conforme estabelecido na normativa.

4.2.1.5  Sugestões dos servidores para aperfeiçoamento do PGD/Teletrabalho

A  maioria  dos  participantes  da  pesquisa  que  aderiram  ao  teletrabalho  sugeriu  a

implementação de melhorias na ferramenta de controle do teletrabalho -  módulo do

Suap  -  principalmente  no  que  diz  respeito  ao fluxo  das  entregas  das  atividades  e

avaliações  das  atividades  e  planos  de  trabalho  pelas  chefias,  vejamos  uma  das

citações:

“Otimização do fluxo das aprovações, exemplo: o plano de trabalho poderia ser
aprovado em conjunto com as atividades quando encaminhado, a forma que
está sendo feito precisa de aprovar duas vezes a mesma coisa.”

No tocante  à ferramenta,  concordamos que o  módulo  Suap “Programa de Gestão”

precisa de aperfeiçoamento, tendo sido já levantados pela Coordenação de Legislação

e  Normas  alguns  pontos  a  serem  discutidos  com  a  Diretoria  de  Tecnologia  da

Informação  (Dirti)  para  o  incremento  de  melhorias  no  sistema,  que  podem  ser

conferidos no item “Recomendações de Aprimoramento”.

4.2.2 Experiência da chefia imediata

Do total  de  respondentes do questionário  (237)  74 declararam que  ocupam algum

cargo  de  chefia  (FG,  FCC,  CD).  Com  isso,  passaremos  a  abordar  os  resultados

relativos à experiência das chefias com chefiados em teletrabalho.
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4.2.2.1 Dificuldades enfrentadas pelas chefias

Das  chefias  respondentes,  35  relataram  que  não  enfrentaram  dificuldades  na

adaptação como líder de servidores que aderiram ao teletrabalho. E 19 relataram que

enfrentaram  dificuldades,  sendo  as  mais  citadas:  Dificuldades  no  uso  do  módulo

PGD/Teletrabalho  do  Suap  para  aprovar  Planos  e  Atividades;  e  Dificuldade  em

contactar  seus  chefiados  quando  necessário  (o  restante  das  chefias  respondentes

informou não possuir chefiados, ou não possuir chefiados em teletrabalho).

A principal dificuldade relatada pelas chefias diz respeito ao sistema utilizado. Contudo,

ponderamos  que  essa  dificuldade,  aos  poucos,  será  mitigada  por  meio  da

implementação de melhorias na ferramenta. 

O Sistema adotado pelo IFMS, desenvolvido pelo Instituto Federal Goiano (IFGoiano),

já  está  passando  por  atualizações.  Além  do  mais,  a  Coordenação  de  Normas  e

Legislação desta Diretoria já planilhou algumas ocorrências relatadas por usuários e

observadas  pela  própria  equipe,  que  serão  repassadas  à  Dirti  com  o  objetivo  de

implantar alterações para melhoria do sistema.

4.2.2.2 Vantagens percebidas pelas chefias com o teletrabalho

Das chefias que responderam à pesquisa, 7 alegaram que não perceberam vantagens

em sua experiência de ter chefiados em teletrabalho. Em contraponto, 46 elencaram

vantagens, principalmente: 

 Diminuição de ausências do servidor em virtude de questões de saúde e outros; 

 Aumento na produtividade dos servidores; 

 Aparente melhoria na satisfação dos servidores com o trabalho; 

 Aparente retenção de servidores que sairiam do IFMS, não fosse o teletrabalho; 

 Planejamento antecipado das atividades e mensuração desse planejamento; e 

 Maior participação do servidor nas "rotinas/atividades" do setor. 
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Esse feedback apresenta-se de forma muito positiva, já que a saúde e a qualidade de

vida dos servidores, bem como a retenção da força de trabalho são ações que estão

sempre em foco na Gestão de Pessoas do IFMS, seja como competências da pasta no

Regimento Geral, seja como objetivos a serem a serem atingidos no PDI:

Regimento Geral do IFMS
Art. 123. Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas: 
[...]
XIV - fomentar a saúde e a qualidade de vida dos servidores; 
[...]

Art. 128. Compete ao Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor: 
I - desenvolver ações para a promoção da saúde e a qualidade de vida dos
servidores; 
[...]

Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023
Macro-Objetivo 5 
APRIMORAR  A  POLÍTICA  DE  PESSOAL  COM  FOCO  NOS  OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS
Objetivo 5.3 
Fomentar a saúde e a qualidade de vida dos servidores do IFMS

Destaca-se,  ainda,  que  a  percepção  das  chefias  quanto  sobre  a  “diminuição  de

ausências do servidor em virtude de questões de saúde” se coaduna com os resultados

apresentados no item 4.1.2 quanto à redução de 18,25% no total de afastamentos por

motivos de saúde no IFMS.
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5. AVALIAÇÃO GERENCIAL DA FASE DE AMBIENTAÇÃO DO

PGD/TELETRABALHO 

A  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  avalia  de  forma  positiva  a  primeira  fase  de

implantação do PGD/Teletrabalho no IFMS.

Sabe-se que os servidores ansiavam pela aprovação do teletrabalho no IFMS, ainda

mais  após  o  longo período  de  suspensão  das  atividades  presenciais  em razão  da

pandemia mundial  pela Covid-19, no qual  as atividades fatalmente tiveram que ser

desenvolvidas remotamente. 

Após a retomada das atividades presenciais no IFMS, teve-se o entendimento comum

de que grande parte das atividades poderiam, igualmente, continuar sendo executadas

em  teletrabalho,  sem  prejuízos  para  a  administração  pública  e  em  benefício  do

servidor.

A  utilização  de  uma  ferramenta  tecnológica  já  conhecida  e  utilizada  por  todos  na

Instituição - Suap - também foi um fator positivo, tendo sido necessário apenas divulgar

e  desmistificar  um  novo  módulo  dentro  do  sistema  já  conhecido.  Neste  ponto  é

importante ressaltar que se trata de um módulo novo, desenvolvido desde 2021, pelo

IFGoiano,  e  normalmente  ferramentas  recém-implementadas  passam por  ajustes  e

aprimoramentos que são retroalimentados pelos usuários. 

Nota-se também que uma mudança de comportamentos e rotinas desse porte, como a

implementação do teletrabalho, exige tempo de maturação e iniciativas que facilitem

esse processo pelos usuários e chefias, de forma a facilitar a usabilidade do sistema,

bem como o entendimento sobre as entregas e cumprimento de metas.

Especificamente  sobre  a  ferramenta,  informamos  que  o  Instituto  Federal  Goiano,

desenvolvedor do módulo “Programa de Gestão” no Suap, disponibilizou uma nova
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atualização do sistema  à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, por

meio do  Ofício-Circular nº 175/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC, que conterá diversas

melhorias, descritas no próximo tópico.

Insta destacar ainda, que a Dirti/IFMS está em fase de homologação das melhorias

desenvolvidas no sistema, com a participação e avaliação da Digep.

Outro ponto a salientar é quanto à possibilidade de realizarmos capacitações tanto aos

servidores  quanto  às  chefias,  para  mitigar  as  dificuldades  elencadas  na  pesquisa.

Nesse sentido, apresentamos algumas ações que poderão ser implementadas a fim de

dar resposta às dificuldades relatadas:

Dificuldades relatadas Soluções propostas

Quanto  à  recursos  disponíveis  no  módulo
PGD/Teletrabalho

Atualização do módulo 

Em contactar os servidores da equipe; 
Quanto à organização do tempo; 
Quanto à organização do trabalho por metas;
Quanto à integração da equipe;
Quanto à utilização do módulo PGD/Teletrabalho.

Capacitações  e  materiais  orientativos
(incluindo Manuais/Cartilhas)

Quadro 9: Dificuldades relatadas e soluções propostas.

Como exposto, é possível implementar ações que visem a solucionar ou reduzir as

dificuldades observadas nesta fase de implantação.
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6. RECOMENDAÇÕES DE APRIMORAMENTO

A partir do estudo realizado, além das providências acima pontuadas com relação a

ações de capacitação que poderão ser desenvolvidas, apresenta-se recomendações

relativas  ao  aperfeiçoamento  da  normativa  interna  do  teletrabalho,  bem  como  da

ferramenta tecnológica adotada:

6.1 Adequações na Instrução Normativa

Após  o  período  de  ambientação  do  PGD/Teletrabalho  no  IFMS,  verificou-se  a

necessidade das seguintes adequações na Instrução Normativa/IFMS nº 05, de 11 de

julho de 2022:

a) esclarecimento  quanto  à  não  possibilidade  de  adesão  de  servidores  que

possuem carga horária flexibilizada em razão de turnos alternados;

b) ainda  que  não  autorizado  o  regime  integral  de  teletrabalho,  prever  a

possibilidade da sua realização,  na condição de exceção,  para os  casos de

licença de acompanhamento de cônjuge, exercício provisório, acompanhamento

de cônjuge em afastamento, dentre outras desta espécie;

c) alterações na tabela de atividades para inserção de atividades elencadas pelos

setores.

d) Atualização do Manual com o passo-a-passo do módulo Programa de Gestão .

6.2 Adequações no módulo do Programa de Gestão no Suap

Com base na pesquisa realizada, na experiência dos usuários relatada à Coordenação

de Legislação e Normas, bem como nos estudos realizados pela Coordenação, foram
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levantadas  as  seguintes  necessidades  de  adequações no  módulo  do  Programa de

Gestão no Suap:

a) Possibilidade  de  inserção  de  documentos  (PDF)  no  ato  das  entregas  das

atividades;

b) Inserção do PGD/Teletrabalho nas observações da homologação da frequência

no Suap (demanda já em andamento no módulo de frequência);

c) Exclusão da carga horária cancelada/não realizada/alterada no cômputo da tela

inicial do plano de trabalho;

d) Criação de uma coluna de carga horária executada e outra de carga horária

planejada no detalhamento do Plano de Trabalho;

e) Possibilidade de autorização das atividades e do plano em apenas um passo;

f) Encaminhamento  automático  de  notificação  via  e-mail  às  chefias  a  cada

mudança de status do Plano;

g) Inserção de um campo para o servidor inserir comentários e observações sobre

o Plano de Trabalho, quando da entrega dele;

h) Vinculação das inscrições e Planos de Trabalho dos "setores filhos" ao "setor

pai",  de  forma  que,  por  exemplo,  o  diretor  veja  as  inscrições  e  Planos  de

Trabalho dos Coordenadores ligados à sua Diretoria de forma automática, sem

precisar selecionar a Coordenação;

i) Alterar o tempo de execução para horas, e não números decimais.

Outrossim, além das adequações supracitadas, foram desenvolvidas pela equipe do

IFGoiano  as  seguintes  atualizações  no  módulo,  que  já  estão  em  fase  de

implementação pela Dirti/IFMS:

j) Criação do cadastro de periodicidades dos planos com cálculo automático da

data de fim;

k) Possibilidade de geração de advertências (ocorrências) em relação à quantidade

de dias que o servidor tem para realizar a entrega das atividades, assim como a
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nota mínima para a atividade ser  considerada "entregue" ou "não entregue",

bem como para  casos  de encaminhamento do  plano em atraso,  entrega do

plano em atraso e atividade com nota menor que a nota mínima; 

l) Relatório  Qualitativo  -  os  setores  de  gestão  de  pessoas  e  desenvolvimento

institucional  terão  acesso  aos  quantitativos  de  encaminhamentos  em atraso,

entregas em atraso e atividades não entregues; 

m) Comando para desligamento automático de servidores do Programa de Gestão

após um número máximo de advertências; 

n) Melhorias em relatórios; 

o) Melhorias  em  API  (interface  para  envio  dos  dados  para  o  Ministério  da

Economia).
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7. CONCLUSÃO

Este relatório pautou-se no propósito de dar cumprimento ao previsto no art.  17 da

Instrução Normativa/ME n° 65/2020, no que se refere à apresentação de documento

avaliativo dos primeiros seis meses de publicação da norma interna, e ainda de trazer

dados  relevantes  para  a  avaliação  sobre  o  aprofundamento  da  implantação  do

PGD/Teletrabalho no IFMS e para o aprimoramento das ferramentas de  gestão  do

teletrabalho.

Para atingir esse propósito foram utilizados dados de natureza quantitativa, extraídos

de  sistemas  adotados  na  Instituição,  bem  como  dados  de  natureza  qualitativa,

coletados a partir da aplicação de questionários aos servidores e chefias.

Como resultados,  assentamos que a  fase de implantação do PGD/Teletrabalho no

IFMS está sendo positiva e promissora, mesmo com algumas dificuldades relatadas

pelos usuários. 

Concluímos  ainda  que,  como  mencionado  anteriormente,  uma  mudança  de

comportamentos e rotinas dessa dimensão exige certo tempo de maturação, bem como

a  adoção  de  medidas  que  torne  essa  praxe  mais  objetiva  e  familiar  a  todos  os

envolvidos.  E,  no  âmbito  do  IFMS,  podemos  inferir  que  há  questões  a  serem

aperfeiçoadas,  tanto  na  acepção  tecnológica,  quanto  na  comportamental  dos

servidores e chefias.

Como acréscimo aos resultados deste estudo e contribuição para a tomada de decisão

pela  gestão  máxima  do  IFMS  quanto  aos  próximos  passos  da  implantação  do

PGD/Teletrabalho, sugerimos a prorrogação da autorização do teletrabalho em regime

parcial  até  que  sejam  implementadas  as  melhorias  na  instrução  normativa,  na

ferramenta de gestão e, ações de capacitação aos servidores e chefias no sentido de
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minimizar os obstáculos enfrentados com o teletrabalho, possibilitando nova avaliação

pela gestão máxima do IFMS quanto ao avanço do teletrabalho conforme prevê o art.

10 da IN/IFMS nº 5/2022.

Exibe-se, portanto, que os esforços direcionados a este estudo possibilitaram atingir,

com êxito, aos objetivos propostos e, inclusive, disponibilizar fonte informativa para que

se  possa  chegar  a  novas  conclusões  que  permitam traçar  outras  estratégias  pela

Instituição.

Campo Grande, MS, 13 de dezembro de 2022.

Suliane Kelly Aguirre de Barros

Diretora de Gestão de Pessoas

(Portaria - Reitoria 1.217/2022)
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8. ANEXO

- Questionário: Pesquisa de experiência - Teletrabalho.
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