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Resumo 

 

Este estudo analisa a qualidade do atendimento público, na perspectiva dos 
movimentos reformistas da administração pública no Brasil, nas duas últimas 
décadas, e na qualidade como elemento de satisfação do cidadão. A análise é 
desenvolvida a partir da contextualização do que é qualidade no serviço público. 
Nessa perspectiva, o objetivo central deste estudo reside em  tentar explicar a 
gestão da  qualidade do atendimento, no  sistema de governança do serviço 
previdenciário. O estudo tem como base teórica a Reforma do Estado de 1995, que 
se propõe a imprimir um modelo gerencial na gestão pública, focado nos interesses 
da sociedade. A partir desta proposta, o Estado assume o papel de provedor social,   
viabilizando  meios e estratégias que contemplem  suas Instituições públicas, como forma 
de garantir um atendimento satisfatório ao cidadão. Atrelado à questão, o estudo tem como 
cenário a Previdência Social, cujo locus é a agência da Previdência Social de Garanhuns, 
através da qual se procura descrever como se configura a qualidade do atendimento na 
Previdência Social, considerando como referencial os indicadores de demanda do 
usuário, ou seja, a celeridade, a fluidez e a satisfação, como elementos 
representativos de eficiência, eficácia e efetividade do sistema de atendimento. 
Assim, o estudo parte da suposição de que, apesar dos propósitos da reforma de 1995, estes 
elementos ainda não se configuraram plenamente, a ponto de garantir ao cidadão qualidade do 
atendimento público. Por se tratar de um estudo descritivo, utiliza-se o método  de 
estudo de caso. Assim, são levantados dados sobre a Previdência Social através de 
entrevistas semi-estruturadas com os gestores responsáveis pela gestão do 
atendimento e  consultas ao site institucional. Por ser hoje questão pontual, o estudo 
procurou evidenciar a qualidade dos serviços, no âmbito da reforma do Estado, 
principalmente quando se trata de definir novos paradigmas para a administração 
pública. Ademais, hoje, o entendimento é de que a qualidade está associada à 
satisfação do cliente. Esta visão tem levado as organizações a repensarem suas 
relações com os clientes, cuja preocupação é atender as necessidades e até suas 
expectativas. A análise dos dados permitiu concluir que o atendimento prestado pela 
agência de Garanhuns é de boa qualidade e atende as necessidades do usuário 
previdenciário, apesar de ajustes necessários. Razão pela qual são sugeridas 
algumas alterações na dinâmica do sistema de atendimento, para que se atinja grau 
de excelência no sistema. Com o estudo espera-se contribuir com informações 
relevantes para gestores em geral, para os responsáveis pelas políticas públicas e 
para demais interessados nos fenômenos sociais. 
 

Palavras-chave: Governança Pública. Previdência Social. Gestão de Serviços 

Públicos, Qualidade do Atendimento, Dimensões da Qualidade.  

 

 

 

 



Abstract 

 

The aim of this study is to analyze the public quality attendance, in the perspective of 
the reforming movements of the public administration in Brazil, over the two last 
decades, and in the quality as a citizen’s element of satisfaction. The analysis was 
developed from the contextualization what the public service means. In that 
perspective, the main aim is to try to explain the quality attendance management, in 
the governance system of the health care service. The study is based on the theory 
of the Reform of the State from 1995, which proposed to model a managerial pattern 
in the public management, focused on the interests of the society. From that 
proposition, the State participates as social provider role, enabling means and 
strategies, which contemplate its public institutions, as a possibility to guarantee a 
satisfied attendance to the citizen.  Attached to the matter, the scenario of the study is the 
Health Care, whose locus is the Health Care Agency in Garanhuns city, by that agency, there is a 
search for describing how it configures the quality attendance in the Health Care, considering as a 
reference: the indicators of the demand, on other words, the velocity, the fluidity, and the 
satisfaction as representative elements of efficiency, efficacy and effectiveness of the attendance 
system.  Therefore, the study starts from that supposition, even the propositions of the 
Reform in 1995, these elements have not been configured completely yet, to reach 
the target to guarantee to the citizen, the quality in public attendance. For that reason, 
the study must be considered as a descriptive one, using the study case methodology. Therefore, 
it was collected data about the Heath Care by semi-structured interviews with the responsible 
managers for the attendance management and consultations on the institutional website. 
Nowadays, it is a fundamental matter, the study act in evidencing the quality service, 
in the Reform of the State sphere, mainly when it is dealt to define the new 
paradigms for the public administration. Besides that, the understanding is the 
quality, which is related to the client’ satisfaction. This point of view has conducted 
the organizations to redo its relations to the clients, whose worry is to attend their 
necessities and even their expectations. The analysis of data allowed to the 
conclusion that the attendance done by Garanhuns agency is a good service rated 
and it also attends the health care user’s necessity, even there some points to be 
improved. For that reason, it is suggested some changes in the dynamic of the 
attendance system, aiming at reaching the excellence grade in the system. With this 
study, there will be a contribution with some relevant information for the managers in 
a general aspect, for the responsible people for the public politics and for anyone 
else interested in the social phenomenon.   
 

Keywords: Public Governance. Health Care. Public Service Management. Quality 

Attendance. Quality Dimensions. 
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1 Introdução   

 

A história da administração pública no Brasil é composta por três grandes 

reformas cujos objetivos foram reestruturar e modernizar a máquina do Estado. 

Todavia, as duas primeiras reformas, nos anos de 1936 e 1967, são marcadas por 

fortes componentes de autoritarismo, idealizadas e implementadas em contextos de 

ditadura política, sem espaço para o debate democrático com a sociedade.  

A terceira reforma, por sua vez, acontece em um contexto democrático e com 

forte influência dos reflexos da Constituição de 1988, conhecida como ―Constituição 

Cidadã‖. Iniciada em 1995, foi a primeira a pensar o setor público do país em um 

contexto democrático, com ênfase para o atendimento dos seus cidadãos, e com a 

ideia de que as instituições públicas devem ser eficientes e eficazes e o debate do 

Estado com a sociedade deve ser incrementado (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Esta reforma contribui para a introdução de noção de serviço público 

orientado para o cidadão, contrapondo-se ao modelo burocrático arraigado no setor 

público brasileiro. Esta nova fase no setor público tornou imperativo para os 

administradores públicos o conhecimento das necessidades e expectativas dos 

cidadãos, para os quais as instituições públicas devem prestar serviços de 

qualidade. 

É neste contexto democrático e de valorização do cidadão que se tornaram 

comuns as críticas quanto ao atendimento que as instituições públicas oferecem à 

sociedade. O governo tem se esforçado para melhorar este quadro através de 

políticas públicas que apontam melhorias para os serviços públicos, sobretudo a 

qualidade do atendimento das instituições públicas, entretanto, estas melhorias 

dependem da política de governança, da competência dos gestores públicos e seu 

comprometimento com a qualidade dos serviços.  

Neste contexto das políticas públicas, entende-se que a Previdência Social 

corresponde a um dos braços do Estado no incremento dessas políticas. As 

reformas da Previdência e suas práticas de governança, que atravessam sua 

história, têm estimulado questionamentos sobre sua eficácia enquanto órgão público 

provedor de serviços que, em tese, deve contribuir para o bem-estar social.  É válido 

lembrar que estes questionamentos se estendem a outras instituições públicas 

brasileiras, fato que valoriza ainda mais a pesquisa proposta por este trabalho.  
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Questões desta ordem, que dizem respeito aos interesses da sociedade em 

geral, devem merecer atenção especial por parte dos agentes governamentais, 

visando encontrar respostas aos anseios da sociedade.  

É nesta perspectiva de se discutir serviços públicos de qualidade, que surgiu 

o problema que motivou a pesquisa sobre a qual disserta esse trabalho: Como a 

governança no serviço previdenciário pode gerar qualidade no atendimento 

público?   

O estudo tem como lócus a agência da Previdência Social de Garanhuns, que 

fica localizada no centro da cidade, e apresenta uma estrutura administrativa 

e operacional composta por 01 gerente de agência, 02 chefias e 28 servidores, dos 

quais 18 são atendentes.  Seu  horário de atendimento ocorre das 7h às 17h, 

atendendo  em média seis mil usuários por mês, e cobrindo 11 municípios do 

Agreste Meridional.  

Para melhor entendimento da discussão em curso, torna-se válida uma  

retrospectiva da história recente sobre os novos rumos dados a administração 

pública brasileira. Vale lembrar, neste caso, a Constituição de 1988 e a Reforma de 

1995, que contribuíram enormemente para a disseminação de novas ferramentas de 

gestão aliadas à pressão cada vez maior da sociedade organizada por seus direitos. 

Isto  tem provocado preocupações com um serviço público de qualidade. Esta 

questão vem ganhando força na sociedade cujas exigências por qualidade têm se 

tornado mais frequentes.  

Outro movimento em direção a qualidade dos serviços públicos tem sua 

origem na reforma de 1995, que cria as condições necessárias para a 

implementação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratizacão - 

GESPÚBLICA.  Foi instituído em 2005, através do Decreto 5.378, de 23 de fevereiro 

de 2005, pelo Governo Federal, cujos principais objetivos são: a) melhoria da 

qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos; b) promover a governança, 

aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas 

públicas; c) aumento da competitividade do país; d) assegurar a eficácia e 

efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, 

impactos e resultados; e) aplicar instrumentos de abordagens gerenciais. O referido 
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programa, conforme descrição, resultou da fusão do programa de qualidade no setor 

público com o programa nacional de desburocratização1.  

Um dos objetivos do GESPÚBLICA, como se observa acima, é a melhoria na 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Na produção de bens tangíveis, por 

exemplo, os parâmetros de inovação, durabilidade, usabilidade podem ser utilizados 

como elementos de aferição do grau de satisfação do cliente quanto à qualidade do 

produto. Entretanto, no setor de serviços, aferir a qualidade é tarefa complexa, 

porque envolve elementos carregados de subjetividade, portanto, a qualidade vai 

depender da percepção do cliente em relação à celeridade, fluidez e satisfação em 

relação ao serviço recebido. Estes elementos intangíveis tornam os serviços difíceis 

de serem avaliados tanto pelos gestores, quanto pelos clientes (GIANESI; CORRÊA, 

2006).  

Desta feita, observa-se que a Administração Pública, ao procurar cumprir seu 

papel de provedora de serviços, tem como um dos seus focos a gestão da qualidade 

do atendimento, cujo propósito é aumentar sua  eficiência e eficácia, contribuindo 

para a efetividade das políticas públicas orientadas para o  cidadão.  

Ainda sobre políticas públicas, lembra-se o ano de 2009 como um ano de 

destaque no âmbito da Administração Pública Federal. É neste ano que entram em 

vigor dois decretos: o Decreto de 17 de março, que institui o ano de 2009 como "Ano 

Nacional da Gestão Pública" e o  Decreto Nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, que 

dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, 

instituindo, inclusive, a ―Carta de Serviços ao Cidadão‖2. Tudo isso representa a 

intenção do governo em organizar um conjunto de iniciativas com o propósito de 

melhorar os serviços prestados pelo Estado, com vistas à satisfação do cidadão. 

No Decreto Nº 6.932, alguns elementos são considerados intrínsecos ao 

fenômeno pesquisado neste estudo, ou seja, à qualidade do atendimento público:  

1) Prioridades de atendimento; 

2) Tempo de espera para atendimento; 

3) Prazos para a realização dos serviços; 

                                                           
1 Disponível em:<www.gespublica.gov.br>. Acesso em 25 de junho de 2009.  

2 Disponível em: <www3.dataprev.gov.br/SISLEX>. Acesso em 04 de abril de 2010. A Carta 
de Serviços é um documento elaborado por uma organização pública que visa informar aos 
cidadãos como acessar e obter um ou mais serviços prestados por ela, como um todo ou 
por uma das suas unidades. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.932-2009?OpenDocument
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4) Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento. 

 

Por abordar questões complexas, este o trabalho não tem a pretensão de se 

colocar na condição de acabado, o que, provavelmente, estimulará novas pesquisas, 

ampliando, na perspectiva acadêmica, possibilidades de outras proposições de 

estudos sobre a gestão da qualidade do atendimento nas Instituições Públicas. 

O leitor atento sabe que discutir atendimento significa abordar questões 

complexas e subjetivas, processos e recursos necessários à eficácia do 

atendimento, a gama de atores envolvidos, peculiaridades e, principalmente, a 

percepção do cliente. 

  Esta complexidade explica a natureza delimitada deste estudo, uma vez que 

está circunscrito aos aspectos técnico-operacionais de gestão, normas e 

procedimentos, mas não se aprofunda na análise dos aspectos ergométricos, 

psicológicos que também interferem na qualidade do atendimento.  

Neste cenário da administração pública, propõe-se como temática desta 

dissertação, a investigação da Gestão da Qualidade no Atendimento Público. O 

estudo tem como lócus, a agência da Previdência Social de Garanhuns, que 

representa uma das mais de 1.200 agências desta Instituição. No âmbito temporal, 

destaca o período dos últimos cinco anos de atividades da agência, período que 

coincide com programas governamentais voltados para o processo de melhorias da 

qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos, a exemplo dos Decretos 

citados anteriormente, sem perder de vista os reflexos da Reforma de 1995.  

Assim, diante do quadro de intenções das últimas reformas e decretos 

voltados para os serviços públicos, objetivou-se descrever e explicar a qualidade do 

atendimento prestado pela agência previdenciária de Garanhuns, sob a ótica de 

seus gestores, podendo, através dos resultados da pesquisa, gerar informação que 

sirvam de instrumentos de gestão que possibilitem a aplicação prática na gestão da 

qualidade do atendimento da agência previdenciária de Garanhuns, bem como na 

gestão de outras organizações. 

Este trabalho considera, em sua pesquisa de campo, os depoimentos dos 

gestores entrevistados. Das entrevistas, são extraídos dados que subsidiam o Mapa 

de Codificação, que por sua vez, representa as dimensões da qualidade do 

atendimento, o que possibilita a análise e os resultados da pesquisa. E tem como 
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suporte teórico os estudos da Governança Pública, Previdência Social e Gestão da 

Qualidade dos Serviços Públicos.  

No decorrer do estudo, foram abordadas questões consideradas relevantes 

tais como: As funções administrativas, o papel do gestor público e o cruzamento 

entre indicadores de qualidade. Também foram analisados conceitos básicos, com o 

propósito de estabelecer parâmetros de análise dos serviços prestados pela 

Previdência Social, na perspectiva das políticas públicas direcionadas a melhoria 

dos serviços ofertados ao  cidadão. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral:  

 

 Descrever como se configura, no contexto da gestão dos serviços públicos, a 

qualidade do atendimento na Previdência Social sob a ótica de seus gestores, na 

perspectiva da governança pública. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 Investigar os parâmetros de eficiência e eficácia do sistema de atendimento na 

Agência de Garanhuns, na perspectiva das Políticas de Governança; 

 Descrever o sistema de atendimento, sob a perspectiva da qualidade, tendo como 

referência os indicadores de celeridade, fluidez e satisfação; 

 Analisar sob a perspectiva dos gestores, as dimensões da qualidade do 

atendimento; 

 Propor estratégias que otimizem o sistema de atendimento previdenciário. 

 

 

1.3 Justificativa  

 

Atualmente, qualidade é vista como uma questão imprescindível, tanto para a 
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iniciativa privada quanto para o setor público.  O estudo da gestão em qualidade dos 

serviços vem ganhando significativo espaço junto às organizações em geral, uma 

vez que tem assumido papel estratégico nas organizações em detrimento de seu 

lado meramente técnico.  

No setor público, a discussão vem sendo ampliada principalmente nas duas 

últimas décadas, haja vista o número de reformas e decretos do governo, 

fortalecendo o discurso quanto à necessidade de se implementar uma política 

voltada à obtenção da melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas 

instituições públicas. 

As reformas e decretos governamentais têm contribuído para despertar nos 

gestores públicos o interesse sobre a questão da qualidade, a qual aparece com 

bastante evidência nos planos de gestão, como instrumento capaz de alavancar 

maior eficácia das organizações públicas, e como conseqüência a promoção das 

melhorias no atendimento ao cliente/cidadão. Na concepção de Pleguezuelos (2000 

apud PEREIRA, 2010, p. 103 ): 

[...] qualidade supõe maior eficácia e eficiência. Isto é, supõe que os 
serviços prestados ao público tenham um impacto real nas suas 
necessidades e expectativas, enquanto melhora a relação entre os 
recursos empregados e os resultados atingidos.  
 

A discussão a qualidade na perspectiva da eficiência e eficácia do 

desempenho da gestão do atendimento público ao cliente externo, principalmente, 

torna-se imperiosa uma vez que as críticas sobre os serviços públicos são de 

conhecimento de todos, o que corrobora a importância de estudos que objetivem 

avaliar a qualidade de certas atividades do setor público, a exemplo do sistema de 

atendimento previdenciário. 

Ressalta-se, como reflexão, que esta temática geralmente é compreendida 

dentro de um prisma sistêmico com ênfase na organização como um todo, o que, de 

certa forma, deixa escapar uma abordagem mais criteriosa sobre os servidores da 

organização. Isto justifica, neste trabalho, a atenção atribuída ao servidor/gestor, 

concordando com  que Grönroos (1995), que considera o gestor como sendo o 

protagonista da formação da qualidade, que contribui de forma decisiva para a 

satisfação dos clientes  

Ademais, sua interlocução com os clientes internos, representados pelos  

servidores/atendentes, com os clientes externos, representados pelos usuários, e  

seu poder de promover a qualidade do serviço, conferem-lhe posição privilegiada 
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quanto às  condições de analisar as demandas e desejos dos clientes da 

organização, controlando a qualidade do serviço efetuado nas interações cliente-

organização (GRÖNROOS, 1995).  

Na gestão do atendimento, vários atores estão envolvidos, entretanto, neste 

trabalho, opta-se pela figura do gestor, por considerá-lo um sujeito de voz polifônica, 

com potencial para representar os interesses de outros sujeitos envolvidos.  

Nesta perspectiva, o trabalho é voltado para a qualidade do atendimento, no 

contexto da Governança Pública, com direcionamento para gestão dos serviços 

previdenciários. 

Observa-se que a qualidade do atendimento dos órgãos públicos é tema 

carente na literatura, predominantemente voltada para setor privado. Isto reforça a 

ideia de que o estudo contribui para o meio científico-acadêmico, ao abordar uma 

temática de peso social ainda pouco explorada e com subsídios às organizações, 

particularmente às públicas, por oferecer ao gestor material que deve servir como 

reflexão sobre suas práticas administrativas, implementação das políticas públicas 

voltadas para o cidadão e, especialmente, na gestão da qualidade do atendimento. 

 

 

1.4 Apresentações dos capítulos  

 

A estruturação obedece didaticamente a uma divisão. No primeiro momento 

encontram-se as questões relacionadas à apresentação do tema, problema e 

delimitação, são apresentados os objetivos, justificativa e relevância do estudo. Em 

seguida, apresenta-se o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, 

apresentação e análise dos resultados e as considerações finais.  

No referencial  teórico discute-se as ―Perspectivas da Gestão Pública‖, 

abordando a Governança Pública como suporte para o processo de modernização 

de um estado fomentador e provedor do bem-estar social.  Em seguida, apresenta-

se uma visão geral sobre a Previdência Social, na tentativa de compreender sua 

dimensão no papel de agente do estado, no incremento de suas políticas públicas e 

do seu sistema de atendimento, aspecto este que é prioridade neste trabalho. Na 

terceira abordagem deste capítulo, são tratados aspectos gerais sobre serviços, com 

enfoque nos princípios administrativos e gestão da qualidade na prestação de 
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serviços públicos. A discussão é centrada na qualidade do atendimento, cujo 

objetivo seja atender as necessidades e expectativas dos usuários. 

Nos ―Procedimentos Metodológicos”, se encontra a descrição do processo 

metodológico desta pesquisa, que se baseou no método de estudo de caso. 

Na “Análise e Interpretação dos dados”, se encontra a apresentação dos 

resultados da pesquisa, trazendo a análise e a interpretação dos dados expostos 

nos gráficos que permitem a visualização dos resultados alcançados. 

Finalmente, com base nos dados analisados, são feitas as considerações 

finais e algumas recomendações que apontam  para a otimização do atendimento e 

outras questões que poderão servir como sugestões para futuras pesquisas quanto 

à temática estudada, pois assim, se entende como uma das finalidades do trabalho 

acadêmico, a construção contínua do conhecimento e sua socialização. 
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2  Referencial Teórico  

 

O Estado como fomentador de políticas públicas sociais, tem enfrentado 

vários desafios ao longo da história. No enfretamento desses desafios, tem se 

submetido a movimentos reformistas, os quais têm objetivado novos paradigmas de 

governança pública, através da qual as instituições públicas possam oferecer à 

sociedade serviços de melhor qualidade.  

Neste contexto, entende-se que o estudo sobre qualidade contribui para o 

aprofundamento da temática, com vista a um modelo de gestão voltado para a 

satisfação do cidadão. 

Será válido todo esforço que reforce a tese da qualidade para os prestadores 

de serviços públicos, uma vez que, enquanto a organização privada presta serviços 

a um público específico, a organização pública volta-se para toda a população. 

Portanto, o atendimento com  qualidade  à população deve ser encarado com uma  

missão para os gestores públicos.  

  Conceber a qualidade no atendimento dá um novo direcionamento a gestão 

pública, migrando de um paradigma de gestão burocrática, resistente a mudanças, 

para um paradigma de gestão gerencial que, com base na tese da qualidade, tem 

seu foco no usuário dos serviços públicos. 

 

 

2.1 Perspectivas da Gestão Pública  

 

Na década de 1970, com destaque para a vanguarda alemã, vários países 

davam início aos processos de reforma estatal. No Brasil, esta idéia ou tendência 

ganhou força na década de 1990. O seu eixo programático consistiu em aplicar 

práticas gerenciais modernas nas empresas públicas com o objetivo de oferecer 

maior transparência, focar nas necessidades do cidadão e prestar serviços públicos 

com maior eficiência, e consequentemente com mais qualidade, propósito presente 

na Reforma de 1995 (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

Ainda segundo Bresser-Pereira, desde o início do governo Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995, as emendas constitucionais destinadas a reformar o 

Estado assumiram uma importância fundamental na agenda do país. Além de uma 
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primeira emenda eliminando os monopólios estatais nos setores energéticos e de 

comunicação, facilmente aprovada nos primeiros meses deste governo, três grandes 

emendas constitucionais foram enviadas ao Congresso: a reforma tributária, a 

reforma da previdência social e a reforma administrativa. Após estes anos, apenas 

esta obteve progresso (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

A Reforma do Aparelho do Estado foi iniciada com a edição de seu Plano 

Diretor, em novembro de 1995, que aponta para a necessidade de implementação 

de um sistema de governo capaz de atender a dinâmica do mundo contemporâneo. 

Como pode ser visto na afirmativa de Brasil: 

                                     É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma 
administração pública que chamaria de gerencial, baseada em 
conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que numa sociedade democrática é quem dá legitimidade 
às instituições e que, portanto, se torna cliente privilegiado dos 
serviços prestados pelo Estado (BRASIL, 1995, p. 10). 

 

Entende-se que o objetivo global da reforma é ―aumentar a governança do 

Estado, sua capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, 

voltando à ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos (BRASIL, 

1995, p. 56). 

Abordar a questão da governança é também abordar as questões relativas à 

gestão. O que implica afirmar que só existe governança onde existe gestão, e no 

sentido mais amplo do termo. Andrade e Amboni (2007, p. 8) apresentam a gestão 

como ―a arte de liderar pessoas e de gerir recursos escassos e valiosos dentro e 

fora das organizações‖. Enquanto ciência, os autores explicam que a Administração 

trabalha com fenômenos complexos e que o administrador lida com informações 

incontroláveis e que toma decisões sobre elas.  

No livro Administração, Princípios e Tendências, Lacombe e Heilborn (2006, 

p. 51)  fazem referência ao termo ―administrar‖, esclarecendo; ―O leitor atento deve 

ter notado que estamos usando a palavra administrar no sentido de gerenciar, como 

sinônimo‖. Como visto, utiliza-se o termo administrar ou gerir com o mesmo sentido, 

portanto nos reportaremos mais ao termo gestão, por ser o mais utilizado na 

literatura pesquisada por este estudo.  

―Administração‖ refere-se a um conceito mais tradicional e é visto como sendo 

o processo de planejar, organizar dirigir e controlar os recursos de uma organização 
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para que ela atinja seus objetivos (MORAES, 2001), o que faz com que tal conceito 

contribua para uma visão linear.  

O que se observa hoje, são as várias tendências ou correntes administrativas 

preocupadas com novas ferramentas gerenciais que potencializem a gestão dos 

recursos e as atividades executadas, fortalecendo o sistema de governança das 

entidades organizacionais.  

Entre algumas correntes como Administração por Objetivo, Administração 

Contingencial, destaca-e a corrente da Administração Estratégica.  Esta pode ser 

entendida como sendo uma administração voltada para o fortalecimento das 

competências da organização, tornando-a mais flexível e adaptável para que possa 

produzir respostas mais rápidas e eficientes quanto às demandas dos cidadãos 

(BARRETO; ESTRADA, 2006). 

 A administração estratégica se ocupa com o futuro da organização, através 

da interação entre os agentes de governança e a sociedade, procurando imprimir 

uma nova dinâmica por meio da inovação dos serviços que oferece a esta sociedade 

e se distancia da visão linear ao incorporar novos conceitos de gestão (BARRETO; 

ESTRADA, 2006). 

Estes conceitos propõem que a organização, uma vez que existe para 

produzir bens ou prestar serviços, que o faça de forma eficiente, dada as exigências 

crescentes da sociedade. Entenda-se serviço como a realização de todos os meios 

possíveis para satisfazer necessidades/desejos dos clientes, oferecendo-lhes 

facilidades e informações.  

O processo de gerenciamento das operações de serviços absorve maior 

complexidade do que o processo de gerenciamento das operações de produção, isto 

porque uma de suas características é a intangibilidade (GIANESI; CORRÊA 2006). 

Serviços representam experiências em que o cliente tem uma participação, 

enquanto que os produtos são coisas que podem ser possuídas. A intangibilidade 

dos serviços torna difícil para os gestores, funcionários e até para os próprios   

clientes, avaliarem o resultado e a qualidade do serviço. Embora existam exceções, 

os serviços são de difícil padronização, o que torna a gestão do processo mais 

complexa.  

Pela dificuldade de avaliar os resultados e pela impossibilidade de avaliação 

do serviço antes de sua aquisição, os clientes se tornam mais resistentes por 

perceberem  mais riscos na aquisição  de serviços do que de produtos (GIANESI; 
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CORRÊA, 2006). 

Os serviços das entidades pertecentes a esfera pública, mais especificamente 

na última década, vem sendo  alvo de cobranças da sociedade. Por um lado se tem 

o aumento da demanda social e, por outro,  a implementação de novos programas 

públicos como reflexo das políticas  voltadas para as melhorias do bem-estar social. 

Entre estas  entidades encontra-se a Previdência Social na aplicação de suas 

políticas sociais.   

A seguridade social pode ser vista como um modelo de sistema que visa 

proporcionar amparo social dentro dos ideais do estado do bem-estar social e foi 

implementada no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988.  Seu processo de 

governança está sob a responsabilidade do Ministério da Previdência Social e suas  

políticas são executadas pela autarquia federal denominada, Instituto Nacional do 

Seguro Social, objetivando o amparo previdenciário aos cidadãos em casos de 

doença, invalidez, velhice, morte, proteção à maternidade e aposentadoria.3  

Como outras instituições públicas, supõe-se que a Previdência Social também 

possua suas limitações no campo da governança o que reflete, conseqüentemente, 

na área operacional, ou seja, no seu sistema de serviços e na qualidade do 

atendimento.   

Absorvido pelos avanços que a democracia contempla, com respaldo na 

Constituição de 1988, o cidadão contemporâneo mais informado e consciente de 

seus direitos espera que o governo produza resultados. Tende a não tolerar mais a 

ineficiência e ineficácia das ações governamentais. Isto tem forçado o Estado a 

buscar novas estratégias para execução de suas atividades, e um novo paradigma 

de gestão governamental.4  

Para atender este novo contexto, a gestão pública recorre à eficiência que, 

além de ser um valor em si mesmo, tem outras vantagens; é impessoal, e, portanto 

justa. Isto implica que a implementação das políticas públicas possa, de fato, ser 

separada das decisões político-partidárias, permitindo que o processo 

governamental esteja conceitualizado de forma clara e linear. As pessoas elegem 

seus representantes legislativos e chefes do executivo, estes responsáveis pelo 

aparato administrativo do governo e determinação da forma mais eficiente de 
                                                           

3  Disponível em: <www.previdenciasocial.gov.br>. Acesso em 14 de junho de 2009. 
4 Disponível em: <http://www.gespublica.gov.br>. Acesso em 25 de junho e 04 de outubro de 

2009.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Previd%C3%AAncia_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_do_Seguro_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_do_Seguro_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aposentadoria
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.gespublica.gov.br/
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execução das políticas públicas; e aqueles responsáveis por desenvolver e decidir 

as políticas públicas (BRESSER-PERREIRA, 2000). 

Os sistemas tradicionais de prestação de contas foram desenhados para 

estabelecer e reforçar a confiança pública na probidade do seu governo. Agora 

precisamos de um novo sistema de prestação de contas que estabeleça e reforce a 

confiança pública no desempenho governamental. O paradigma da nova gestão 

pública exige um novo modelo de prestação de contas democrático (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

Neste novo delineamento de governo, aponta Brasil (1995) que o objetivo  

global da reforma do aparelho de Estado é aumentar a governança, ou seja, é 

aparelhar o Estado, tornando-o administrativamente capaz de governar com 

eficiência e eficácia suas ações em direção ao atendimento das necessidades dos 

cidadãos. 

 

 

2.1.1 Governança 

 

 O conceito de governança não é um conceito ainda bem definido. Sua 

abrangência contextual que incorpora dimensões sociais, econômicas e políticas, o 

torna bastante complexo. O termo faz parte de um contexto político-social no qual se 

manifestam preocupações com o papel do estado no mundo globalizado e sua 

influência quanto às dimensões citadas.  

O termo governança vem ganhando espaço nas agendas políticas em todo o 

mundo e, também, na iniciativa privada, principalmente nas grandes corporações, 

onde tem encontrado terreno fértil para seu desenvolvimento.  

Ao lembrar como Abraham Lincoln definiu Democracia ―O governo do povo, 

pelo povo e para o povo‖, observa-se que a dinâmica sócio-política contemporânea 

tem contribuído para a afirmação ―pelo povo‖, ou seja, há uma percepção dos entes 

políticos quanto à necessidade de se delegar à sociedade maior poder de 

participação nos seus destinos. Desta forma, o Estado é um instrumento da 

sociedade e não o contrário, como ocorrido nos regimes totalitários (CARVALHO, 

2002). 

Em seu estudo, o autor concluiu que as práticas de governança criam valor 

para a empresa e que os princípios e indicadores de governança podem ser 
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utilizados por qualquer tipo de organização, desde que adaptados ao modelo de 

gestão (CARVALHO, 2002). Neste trabalho ocorre a seleção dos três tipos de 

governança para melhor entendimento da discussão em pauta, são eles: a 

governança corporativa, a social e a política.     

Sobre governança corporativa, Carvalho (2002) esclarece que a expressão 

inglesa ―corporate governance" foi traduzida no Brasil como ―governança 

corporativa‖ e, aos poucos, o seu conceito vem se incorporando ao cenário 

econômico nacional, como sistema pelo qual os acionistas uma empresa 

―governam‖, ou seja, tomam conta de sua empresa.  

No ano de 1990, com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC, foi iniciado um movimento em que acionistas despertaram para a 

necessidade de novas regras que os protegessem dos abusos da diretoria executiva 

das empresas. Esse movimento ocorreu principalmente nos Estados Unidos em 

virtude de ser constatada a inércia de conselhos de administração inoperantes e de 

omissões de auditorias externas. Esse movimento impulsionou a necessidade de se 

adotar boas práticas de governança corporativa.5  

O problema é que quase sempre os interesses do gestor não estarão 

alinhados aos do proprietário, o que tenderá a gerar um conflito de agência ou 

conflito agente-principal (CHIZZOTTI, 2004). Este fenômeno também é encontrado 

nas entidades públicas quando se observa a situação em que normalmente na área 

pública aqueles que têm a incumbência de colocar em prática leis e normas, não são 

os mesmo que legislaram estas leis, causando, com isto, prejuízos ao bom 

andamento da governança pública (PAULA, 2005). 

Como linhas mestras das boas práticas de governança corporativa são 

definidas as seguintes: a transparência, a prestação de contas, a equidade e a 

responsabilidade corporativa. Embora todos utilizem os mesmos princípios da 

gestão corporativa como meio para atrair investimentos aos negócios e ao país, 

ainda não há uma completa convergência sobre a correta aplicação das práticas de 

governança nos mercados. Isto implica em dizer que as práticas da governança 

ainda não se encontram consubstanciadas como modelo definitivo de gestão, o que 

a torna carente de efetividade.6  

                                                           
5 Disponível em: <www.ibgc.org.br>. Acesso em 20 de março de 2010. 
6  Ibid.    

http://www.ibgc.org.br/
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Acredita-se que trabalhos como estes, que exploram vieses da governança, 

terão sempre sua importância, uma vez que contribuem para o amadurecimento das 

discussões sobre a governança nas instituições públicas.  

Estudos do IBGC apontam que nos EUA e Reino Unido, onde estão às raízes 

da governança, os mercados de capitais atingiram grande pulverização do controle 

acionário das empresas. Já na Alemanha e no Japão, as instituições financeiras 

participam de forma importante no capital social das empresas industriais, sendo, 

portanto, ativas na administração dos negócios.7   

Este conhecimento é importante para se ter uma idéia de como o fenômeno 

ocorreu no Brasil, cujo movimento foi acelerado pelos processos de globalização, 

privatização e desregulamentação da economia que, por sua vez, provocaram um 

ambiente corporativo mais competitivo.  

Neste cenário, acionistas, minoritários passivos e conselhos de administração 

figurativos dão lugar a investidores institucionais mais ativos, o que provoca 

dispersão do controle acionário, foco na eficiência e transparência da gestão.8  

Em síntese, as práticas da governança corporativa tornaram-se prioridade e 

fonte de pressão por parte dos investidores. Em 1999, por exemplo, foi publicado o 

primeiro código sobre governança corporativa, elaborado pelo IBGC, e ele trouxe, 

inicialmente, informações sobre o conselho de administração e sua conduta 

esperada. 

Enquanto a governança corporativa sofre pressão dos investidores, o estado 

sofre pressão da sociedade. Assim, em movimentos paralelos, ocorrem mudanças 

no mundo corporativo e também no estado, através de seus processos de 

mudanças administrativas, exigindo novos arranjos organizacionais e uma maior 

participação da sociedade como forma de legitimar os governos e as condições de 

governabilidade (PEREIRA, 2008). 

Portanto, governança social corresponde à atuação de instituições do estado, 

do mercado e do terceiro setor, atuando em determinado ente federativo de forma 

complementar, objetivando desenvolvimento econômico e social. Utilizam-se meios 

e recursos disponíveis no contexto geográfico de sua atuação em prol do 

desenvolvimento local. Isto só é possível com o fortalecimento da inter-relação da 

comunidade, das instituições públicas e da iniciativa privada (PEREIRA, 2008). 

                                                           
7 Ibid.  
8 Ibid.  

http://www.ibgc.org.br/projeto/CodigoMelhoresPraticas.aspx
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 Na visão de Löffer o processo de governança é: 

Uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm 
como objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, 
transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela 
sociedade civil, visando uma solução inovadora dos problemas 
sociais e criando possibilidades e chances de um desenvolvimento 
futuro sustentável para todos os participantes (LOFFER, 2001 apud 

KISSLER; HEIDEMANN, 2006, p.482).  

 

Das palavras de Löffer extrai-se a reflexão de que as reformas do Estado 

devem visar soluções inovadoras capazes de torná-lo mais eficaz, quanto às suas 

políticas públicas.  

 

 

2.1.1.1 Governança Pública 

 

Como já observado, o termo governança vem ganhando espaço nas agendas 

políticas de todo o mundo, o que significa uma nova visão de governar. Nesta visão 

o modelo de governança pública almeja uma nova organização do estado, tornando-

o mais eficaz em suas ações, principalmente no contexto das reformas das duas 

últimas décadas e do impulso dado pela Constituição de 1988, que destaca a figura 

do cidadão e seus direitos perante o estado, este no papel de provedor do bem-estar 

social.  

Para melhor desempenhar este papel, o estado precisa se articular com 

outros atores como o mercado e a sociedade civil e cobrar mais de suas próprias 

instituições, fortalecendo seu papel de provedor. Isto requer que o estado tenha 

instituições melhor geridas e focadas no bem-estar social.  Sobre o assunto, 

Bresser-Pereira (2007) lembra que além da capacidade de construir 

democraticamente uma estrutura legal adequada à consecução dos objetivos da 

sociedade,  a administração pública deve ser eficaz e eficiente no fornecimento dos 

serviços exigidos pelos eleitores, ou seja, dispor de serviços com qualidade.  

Com isto, as administrações burocráticas têm sido substituídas por 

concepções de cunho gerencial que visam atender aos anseios dos cidadãos. Essas 

reformas têm envolvido tanto os aspectos administrativos e culturais, quanto os 

aspectos políticos para a reorientação do papel do estado (BRESSER-PEREIRA, 

1998). 
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Na esfera pública, diferentemente da esfera privada, há ainda constantes 

dificuldades em razão da estrutura interna de funcionamento do Estado. Questões 

de natureza política, por exemplo, podem interferir direta ou indiretamente no 

desempenho organizacional.  

Para Bresser-Pereira (1998) o modelo de governança pública é um modelo 

estrutural, histórico e normativo. É histórico, uma vez que existiu historicamente 

como ideal e cujo modelo foi inspirado e derivado de outros países, a exemplo de 

Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, pois as experiências nestes países haviam 

sido exitosas. É também um modelo normativo ―porque é impossível não ser 

normativo em questões que envolvem teoria política e políticas públicas – 

especificamente a reforma da organização do Estado‖ (BRESSER-PEREIRA, 2008, 

p. 394).  

É estrutural, pois não se limita às estratégias de gestão, mas implica em 

mudanças estruturais no funcionamento da instituição. E, finalmente, é um modelo 

de governança porque envolve outros atores, além do governo, no processo de 

governar (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

Para Pereira (2008), uma boa governança pública, à semelhança da 

corporativa, está apoiada em quatro princípios: relações éticas, conformidade em 

todas as suas dimensões, transparência e prestação responsável de contas. Sendo 

essa tarefa permanente, exigindo a participação proativa de todos os atores 

envolvidos – dirigentes, políticos, órgãos de controle e, especialmente, da sociedade 

organizada.  

A situação acima exige reflexões sobre o modelo de gestão das instituições, 

pois segundo Pereira (2003), a capacidade da administração pública de realizar e 

obter resultados em benefícios da sociedade depende do modo como ela se 

encontra estruturada. Neste sentido, a organização é o ponto de partida e nesse 

esforço é preciso definir com clareza a dimensão, o papel e as funções do Estado.  

Outro movimento importante que contribui para a prática da governança, 

segundo Martins (2007b), é o da gestão empreendedora que tem como objetivo a 

orientação governamental para transformar a burocracia pública e melhorar a 

governança. A gestão pública empreendedora tem como foco a redução de custos e 

melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.  

O seu princípio básico é a introdução de um novo paradigma gerencial no 

governo, com foco no cidadão/cliente e baseado em parcerias, compromisso, 
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responsabilização, autonomia, risco, iniciativa, aprendizado conjunto e trabalho em 

rede. A visão de futuro desse princípio é o serviço público eficaz, eficiente, flexível, 

transparente, altamente capacitado e profissionalizado (MARTINS, 2007b). 

 

 

2.1.2  Previdência Social e a Governança  

 

No contexto das últimas reformas do Estado, a Previdência Social ganha 

papel de destaque como um dos instrumentos do Estado na implementação das 

políticas sociais, haja vista os avanços em sua política de governança, quanto à 

intenção de melhorar os serviços que presta aos seus usuários. A previdência é 

constituída por um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da 

sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social9.  

Seu processo de governança cabe ao Ministério da Previdência Social, cujo 

ministro, desde 01 de janeiro de 2011, é o e senador pelo Rio Grande do Norte, o  

jornalista  Garibaldi Alves Filho. Suas políticas são executadas pela autarquia federal 

denominada Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que visa o amparo 

previdenciário aos cidadãos em casos de doença, invalidez, velhice, morte, proteção 

à maternidade e aposentadoria10, portanto, é o sistema estatal cuja principal função 

é a proteção social de trabalhadores que se aposentam ou que, por algum dos 

motivos já citados, sentem-se impossibilitados de trabalhar.  

O Ministério da Previdência e os gestores das Superintedências Regionais, 

estas localizadas no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, 

Santa Catarina e São Paulo, têm a  missão de gerir esta Instituição.   

Pela dimensão e papel institucional da Previdência Social é previsível que 

surjam questões relativas à sua governança, ou seja, quanto ao exercício das 

atividades de seus gestores e a capacidade de planejar, organizar e implementar 

ações que conduzam a organização no cumprimento de sua missão.   

A governança exige visão sistêmica e espírito de liderança capaz de mobilizar 

os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos de cada área da 

organização, todas consideradas como estratégicas.  

                                                           
9 - Disponível em: <www.previdenciasocial.gov.br>. Acesso em 14 de junho de 2009. 
10

 - Disponível em: <www.previdenciasocial.gov.br>. Acesso em 10 de janeiro de 2011. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=283
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=286
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=288
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=291
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=292
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
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Nesta linha de raciocínio a liderança do gestor torna-se imprescindível e deve 

ser usada para torná-lo multiplicador das ideias que fundamentam os princípios da 

governança. Sobre a figura do gestor, Andrade e Amboni (2007) entendem que:  

Os papéis que os gerentes exercem têm como responsabilidade 
única atingir resultados com pessoas e com inovação. O sucesso da 
organização depende de seu quadro gerencial, pois a ele cabe 
equilibrar o potencial de resultados, de pessoas e de inovação da 
organização (ANDRADE; AMBONI, 2007, p.14). 

 

Estudioso do assunto, Bresser-Pereira (2000), ao tratar das reformas 

administrativas no Brasil, faz menção de que em qualquer das reformas 

administrativas realizadas no Brasil, o gestor público ganhou destaque por ser 

apontado como o responsável pelo processo de mudanças.  

Preocupado com a necessidade de interseções de novas propostas 

governamentais, o governo atual lançou o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA. O programa objetiva melhorias na 

administração pública, tendo como propósito orientar a adoção de práticas de 

excelência em gestão, objetivando levar as organizações públicas a padrões 

elevados de desempenho e de qualidade em gestão no atendimento das 

necessidades do cidadão (SILVA; FADUL, 2008).  

 GESPÚBLICA, por ser um programa que visa à eficiência, tem metas a 

serem atingidas e estas devem ser traduzidas em resultados quando corresponde 

―ao atendimento total ou parcial das demandas da sociedade, traduzidas pelos 

governos em políticas públicas‖ (BRASIL, 2007, p.1). Para o programa, eficiência e 

eficácia, serão positivas à medida que maximizarem resultados para o cidadão, com 

perspectivas de melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2007).  

Para suas ações, o programa conta com os seguintes instrumentos: a) 

Avaliação continuada; b) Gestão do atendimento; c) Desburocratização. Cada um 

destes instrumentos ou produtos, assim denominados no programa, pressupõe a 

existência de um conjunto de ferramentas que dá suporte à sua implementação 

(SILVA; FADUL, 2008). 

Aqui se faz um recorte da discussão acima, destacando-se Gestão do 

atendimento  por ser elemento chave deste trabalho, sem desmerecer os demais. 

Em relação a este instrumento a pretensão do GESPÚBLICA é melhorar a qualidade 

do atendimento prestado ao cidadão, inclusive contando com sua participação, por 

entender que a mobilização social é imprescindível para que melhorias contínuas 
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possam acontecer no serviço público. 

 Neste aspecto, a gestão do atendimento deve ser encarada como ferramenta 

do GESPÚBLICA que conta com três instrumentos: instrumento padrão de pesquisa 

de satisfação – IPPS, carta de serviços ao cidadão, centrais de atendimento 

integrado; em que cada um representa um compromisso da organização pública em 

patrocinar as melhorias do atendimento que presta (SILVA; FADUL, 2008).  

Acredita-se não haver dúvidas sobre a intenção dos instrumentos, entretanto 

cabe ao o leitor o julgamento sobre sua eficácia ao se deparar com a realidade das 

entidades públicas brasileiras. 

Percebe-se que há um contexto de mudanças em andamento e que, neste 

caso, aumenta o papel do gestor quanto à capacidade de assimilar as propostas 

destas mudanças. É preciso que ele tenha uma visão sistêmica, capaz de entender 

o entorno das mudanças e ao mesmo tempo liderar pessoas dentro de uma nova 

visão. Esta última deve ser mais estratégica e mais alinhada com os propósitos das 

reformas públicas. Neste contexto Ribeiro (2006) comenta que fala-se, agora, em 

administração com as pessoas, contudo, administrar com as pessoas significa tocar 

a organização juntamente com os colaboradores e os parceiros internos que mais 

entendam dela e de seu futuro.  

A realidade mostra que existe muito a se fazer para se atingir um grau 

satisfatório quanto aos serviços públicos prestados à sociedade, o que implica dizer: 

servidores mais qualificados. Apesar disso, observa-se que no Brasil, na última 

década, vem ocorrendo avanços na política de desenvolvimento humano. Isto é 

creditado a um processo de inovações em políticas e ações sociais, como reflexo 

das reformas implementadas nas duas últimas décadas. 

Entretanto, por razões históricas, ou seja, de reflexo de uma gestão 

burocrática e do pouco tempo do processo de inovação, ainda existem resistências a 

serem vencidas quanto ao processo de mudanças.  

Tudo isso representa desafios significativos alinhados a pouca eficiência e 

baixa qualidade dos serviços prestados.  Ribeiro (2006, p.27)  lembra que: ―O fator 

humano é uma das principais razões pelas quais a implementação de mudanças 

falha em alcançar seus objetivos e benefícios potenciais‖. 

Em uma reflexão crítica sobre a peformance da administração pública brasileira, 

Pereira (2008) afirma que  avaliações recentes sobre tal peformance indicam que o ponto 

de estrangulamento do governo federal encontra-se na área operacional. O autor advoga 
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que a obtenção de êxito da administração pública em suas políticas  dependerá da 

competência de seus funcionários. Este pensamento parece estar alinhado com de 

Bresser-Pereira (2000) quando afirma que nas últimas reformas da administração do 

Estado o gestor público ganhou destaque por ser apontado como o responsável pelo 

processo de mudanças.  

A princípio, o pensamento acima parece claro, entretanto, é preciso lembrar 

que a esfera pública é complexa pela sua própria natureza, ou seja, por envolver 

vários atores, e políticas de estado. Esta complexidade dificulta decisões gerenciais 

mais racionais, emperrando o desempenho da máquina administrativa, 

consequentemente afetando a prestação de serviços e a qualidade do seu sistema 

de atendimento. Este pensamento parece encontrar âncora em Pereira (2008) 

quando lembra que programas e projetos com deficiências de gestão tendem a 

dificultar o alcance dos propósitos das políticas públicas.  

 

 

2.1.2.1 Previdência Social no Brasil: Uma visão geral  

 

Para melhor entendimento das condições onde ocorre o fenômeno aqui 

estudado, torna-se interessante uma compreensão do macrossistema do qual faz 

parte o lócus deste estudo.  Assim, discorre-se abaixo sobre o histórico e serviços 

prestados por este organismo previdenciário, criado no ano de 1923, baseado no 

princípio geral da contribuição para o acesso a um benefício. As informações a 

seguir foram capturadas no site institucional11, cujo acesso ocorreu em vários 

momentos durante o estudo.  

A Previdência Social brasileira já passou por várias mudanças conceituais e 

estruturais, envolvendo o grau de cobertura, o elenco de benefícios oferecidos e a 

forma de financiamento do sistema. Uma análise de cada fase histórica da 

Previdência Social permite verificar os progressos alcançados ao longo de sua 

existência. Isso reflete também no seu sistema de atendimento.   

Em 1821, um decreto do príncipe regente Pedro de Alcântara tornou-se o 

primeiro texto legal que registrou o tema Previdência Social no Brasil. Anteriormente 

a ele se tem conhecimento apenas de um plano de proteção dos oficiais da Marinha 

                                                           
11 Ibid.  
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do ano de 1793, que concedia pensão às viúvas e seus filhos. Nos primórdios da 

Previdência, havia o MONGERAL, que era um programa de amparo aos 

funcionários do Ministério da Economia.  

A Previdência Social brasileira tem como marco a publicação, em 24 de 

janeiro de 1923, da Lei Eloy Chaves, que determinou a criação da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. A partir 

desta Lei, a proteção social no Brasil passou a contar com uma instituição que 

oferecia pensão, aposentadoria, assistência médica e auxílio farmacêutico.  

Perdura até hoje que a pensão e a aposentadoria são benefícios 

indispensáveis para que se caracterize uma instituição previdenciária. Até 1923, as 

instituições concediam apenas um ou outro benefício. Na década de 30, o sistema 

previdenciário foi reestruturado, respondendo ao processo de industrialização 

brasileiro, momento histórico em que aumentam as demandas sociais por serviços 

públicos.  

Em paralelo às Caixas de Aposentadorias e Pensões, proliferaram-se os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões, restritos aos trabalhadores urbanos. A 

política adotada pelo Governo contribuiu para que a cobertura previdenciária 

aumentasse enormemente. No final da década de 40, havia dez vezes mais 

segurados do que em 1934.  

Na década de 40, surge a Legião Brasileira de Assistência (LBA) - 1942. Sua 

principal função era a proteção à maternidade e à infância, o amparo aos velhos e 

desvalidos e a assistência médica às pessoas necessitadas.  

No ano de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei no 3.807, de 26 de 

agosto de 1960) unificou os Institutos, pois deveriam passar a cumprir as mesmas 

normas. A unificação da gestão, no entanto, demoraria mais alguns anos e seria 

implantada com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 

1966. Com a Lei no. 6.43, de 1º de setembro de 1977, surgiu o Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social, com a missão de integrar as seguintes funções: 

concessão e manutenção de benefícios, prestação de serviços, custeio de 

atividades e programas, gestão administrativa, financeira e patrimonial da 

Previdência e da Assistência Social. Para isso, foram criados o INAMPS, INPS, 

IAPAS, CEME, DATAPREV, FUNABEM e LBA.  

Em 1970 foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), que passaria a emitir os documentos necessários à obtenção do amparo 
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previdenciário pelo trabalhador rural. Em 1971 foi criado o Programa de Assistência 

ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) - Lei Complementar no. 11, de 25 de maio de 

1971, que concedia ao trabalhador rural os benefícios de aposentadorias por velhice 

e invalidez, pensão por morte, auxílio-funeral, serviços de saúde e serviço social. A 

aposentadoria correspondia então, a 50% do salário mínimo.  

Nos anos 80, a Constituição Cidadã implantou o conceito Seguridade Social 

no Brasil. No capítulo da ordem social, a Constituição estabeleceu que a seguridade 

fosse composta por três segmentos básicos: Previdência Social, Saúde e 

Assistência Social. Os seguintes princípios passaram a guiar o poder público: 

universalidade da cobertura e do atendimento, segundo os quais todos os cidadãos 

têm acesso à proteção social; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações rurais, mediante as quais o trabalhador rural passa a integrar o 

conjunto dos cidadãos, principalmente no âmbito previdenciário; seletividade e 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços, pelas quais as necessidades 

individuais determinam os benefícios ou serviços que devem ser concedidos; 

irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de participação no 

custeio; diversidade da base de financiamento.12  

   Um ponto que se destaca acima é o da uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações rurais, mediante as quais o trabalhador rural 

passa a integrar o conjunto dos cidadãos, com todos os direitos previdenciários dos 

trabalhadores urbanos.  

Nos anos 90, o Ministério da Previdência e Assistência Social passou por uma 

alteração estrutural. No início da década foram extintos os antigos INPS e IAPAS, 

que deram lugar ao atual Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), consolidando a 

Previdência como uma forma de seguro social. Esta imagem vem se consolidando 

ao longo da década e mostra a Previdência como um direito constitucional de todos 

os cidadãos brasileiros.  

Percebe-se que os recursos injetados pelo INSS na economia das cidades 

brasileiras são fundamentais para o combate à pobreza, melhoria na distribuição de 

renda e para o dinamismo econômico e social, principalmente nas áreas rurais e 

cidades de pequeno e médio porte. No Brasil, o sistema previdenciário dos 

servidores públicos encontrava-se em desequilíbrio, em função de regras 

                                                           
12 Texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<www.senado.gov.br>. Acesso em 07 de setembro de 2009. 

http://www.senado.gov.br/
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inadequadas de acesso à aposentadoria e de seus cálculos.  

Em razão desse desequilíbrio, o governo propôs e aprovou a reforma da 

Previdência Social, por meio da Emenda Constitucional no 41/2003. No país existem 

três grandes regimes previdenciários: o Regime Geral, administrado pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social; os Regimes Próprios dos Servidores Públicos, e a 

Previdência Complementar.  

A Previdência Social se transformou em um dos maiores distribuidores de 

renda do país, protegendo aposentados, pensionistas e demais beneficiários, 

incluindo seus dependentes. O Brasil está entre os países que dão maior proteção 

social aos idosos, e a Previdência tem papel de destaque: os benefícios 

previdenciários tiram milhões de pessoas da pobreza todos os anos. Mais de 80% 

dos idosos do país recebem algum benefício previdenciário. Segundo informações 

do Ministério, em todo o país, o órgão paga diretamente cerca de 25,2 milhões de 

benefícios e, indiretamente, alcança mais de 55 milhões de pessoas.  

Entende-se  que estas infomações devem ser elencadas neste estudo por 

ajudar ao leitor a  ampliar sua  visão sobre a complexidade do macrosistema 

previdenciários nacional e, sobretudo, por ter uma visão contextual de onde se 

encontra o lócus deste estudo. 

Acredita-se que a dimensão e  complexidade do sistema previdenciário 

nacional influi consideravelmente na qualidade dos serviços que prestra, sobretudo 

no seu sistema de atendimento.   

 

 

2.2 Gestão de Serviços no Setor público: Uma visão Geral 

 

 “Administrar é aplicar o conhecimento à administração”  

Peter Drucker 

 

O bom senso mostra que é possível melhorar as organizações, aperfeiçoando 

seus sistemas de gestão, e o Estado como ente organizacional, cuja missão é 

proporcionar o bem-estar social por meio da gestão eficaz dos serviços que presta, 

não foge à regra. A verdade é que as reformas do Estado têm incorporado o 

enfoque da institucionalização da boa gestão pública, voltado para o atendimento.  

Lembra-se, como já discutido anteriormente, que o GESPÚBLICA aponta 
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para as práticas de excelência em gestão, elevando, inclusive, com foco na gestão 

da qualidade do atendimento público. 

Entretanto, por se saber que as ações do Estado são mais lentas e 

burocráticas, caberia aqui uma indagação: como criar as condições para melhoria da 

gestão da qualidade dos serviços públicos?  Esta questão  parece estar atrelada à 

forma como suas instituições são geridas, ou seja, depende da capacidade 

administrativa de seus gestores em planejar, mobilizar e maximizar os recursos 

organizacionais, através de suas competências, visão sistêmica e do grau de 

envolvimento de seus quadros funcionais. Nesta linha de entendimento, ganha 

destaque a capacidade de liderança do gestor por ser elemento chave nos 

processos de mudanças necessários aos avanços da organização em busca de 

melhores condições dos serviços que presta. 

A liderança é definida por Robbins como ―Processo de influência pelo qual os 

indivíduos, com suas ações, facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo a 

metas comuns ou compartilhadas‖ (ROBBINS, 2005, p. 371). 

Observa-se na afirmação acima que o autor incube ao gestor, enquanto líder, 

a responsabilidade de criar nos seus liderados a capacidade de mobilizar-se em 

busca das metas e objetivos da organização, o que implica dizer que as 

organizações são claramente dependentes da competência de seus gestores e de 

sua capacidade de mobilizar os recursos necessários para atingir satisfatoriamente 

os objetivos organizacionais. Nas organizações públicas estes objetivos devem estar 

alinhados aos interesses da sociedade e, por conseguinte, às melhorias do sistema 

de atendimento ofertado aos seus usuários.  

Para melhor entendimento das questões supracitadas, as quais serão 

retomadas mais adiante, torna-se necessária uma compreensão sobre um conjunto 

de variáveis que compõe o escopo de gestão. Segundo Lacombe e Heilborn: 

A Administração é definida como um conjunto de princípios e normas 
que tem por objetivo planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar 
os esforços de um grupo de indivíduos que se associam para atingir 
um resultado comum (LACOMBE E HEILBORN, 2006, p. 48). 

 

Assim, discorre-se sobre conceitos, princípios, ferramentas e termos 

utilizados no campo da administração, entendida também como gerenciamento ou 

gestão. Espera-se que a partir da compreensão do escopo de gestão se possa ter 

uma visão ampliada do papel do gestor frente aos desafios das mudanças  impostas 
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pelas reformas do Estado, implicando em novas posturas   institucionais quanto aos 

serviços que presta.  

Para Bresser-Pereira (2000), em qualquer das reformas administrativas 

realizadas no Brasil, o gestor público ganhou destaque por ser apontado como o 

grande responsável pelo processo de mudanças. Para Paladini (2004), gestão é 

adequar as atividades da organização às necessidades do cliente, o que implica em 

maiores  responsabilidades do gestor quanto aos objetivos e metas da organização.  

Nas palavras de Lacombe e Heilborn (2006, p.169) ―Metas são resultados a 

serem atingidos como conseqüência de um plano, programa ou projeto com prazo 

previsto para sua execução‖, enquanto ―Objetivos são propósitos permanentes a 

serem atingidos.  

Os objetivos são divididos em três grupos, obedecendo aos três níveis 

hierárquicos da organização, ou seja: nível estratégico ou institucional, que 

corresponde à alta direção da entidade e onde são tomadas as decisões 

estratégicas, e normalmente de longo prazo; nível tático ou intermediário, que 

corresponde às ações administrativas intermediárias e dão suporte as decisões 

estratégicas e nível operacional, que corresponde às tarefas cotidianas e operações 

da organização (ANDRADE; AMBONI, 2007).  

O quadro a seguir demonstra a hierarquia dos níveis organizacionais e 

respectivamente suas direções.  



39 

 

 39 

Figura 1 - Hierarquia dos níveis organizacionais  

 

 

Fonte: o autor.  

 

Cada um desses níveis tem seus objetivos. Segundo Moraes (2001, p. 70), 

―Os objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as 

organizações desejam estar no futuro‖, são chamados objetivos gerais porque 

abrangem a organização como um todo. Os objetivos táticos definem os resultados 

que a maioria dos departamentos ou unidades de negócios da organização pretende 

alcançar. Já os objetivos operacionais definem os resultados específicos esperados 

dos setores, grupos de trabalho e indivíduos (MORAES, 2001). 

  Na visão de Lacombe e Heilborn (2006), entender os objetivos 

organizacionais de uma entidade é relevante porque: a) Os objetivos servem como 

diretrizes na tomada de decisões; b) Os administradores usam os objetivos 

organizacionais como guia para aumentar a eficiência organizacional; c) Os 

administradores usam os objetivos organizacionais como guia para avaliação do 

desempenho.  

Ao tratarem de serviço ao cliente, os autores apontam para algumas áreas de 

interesse da organização no cumprimento de sua missão.  Andrade e Amboni (2007) 

definem alguns  objetivos a serem perseguidos pelas organizações: a) Fornecer 

serviço de qualidade para os clientes; b) Manter a confiabilidade do serviço aos 
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clientes em um nível próximo a 99%; c) Estudar e implantar continuamente melhores 

métodos e aperfeiçoamento nos processos dos serviços prestados (ANDRADE: 

AMBONI, 2007, p. 150).   

Estes são propósitos que dependem de um bom planejamento, o qual faz 

parte do ciclo das funções administrativas. Por conseguinte a efetividade das ações 

do gestor dependerá do domínio destas funções, da capacidade de tomar decisões, 

implementar ações e processos administrativos e operacionais eficientes e eficazes. 

Atribuída a devida importância às funções administrativas, acredita-se 

importante uma rápida explanação sobre cada uma delas, na suposição de contribuir 

para uma melhor compreensão dos instrumentos de gestão, sem os quais torna-se 

impossível a gestão da qualidade nos serviços.  

 

 

2.2.1 Funções administrativas 

 

Elementos como globalização, rápidas transformações, flexibilização e 

competitividade, que caracterizam o mundo contemporâneo, constituem verdadeiros 

desafios para aqueles que estudam ou atuam nas organizações. Tal cenário que 

exige do gestor a capacidade de planejar e implementar estratégias que atendam ao 

processo de transformação e inovação das organizações (PIRES, MACÊDO, 2006).  

A história mostra que para as organizações públicas o desafio é maior, uma 

vez que se espera de seus gestores, além capacidade administrativa de romper com 

os paradigmas tradicionais, também, implementar modelo de gestão estratégica, a 

exemplo do que propõe as últimas reformas do Estado, objetivando ações e 

desempenho que assegurem serviços eficientes à sociedade.  

Entende-se que isto só é possível através do conhecimento e domínio das 

funções do processo administrativo, as quais são rapidamente abordadas neste 

trabalho. Este entendimento está ancorado em autores como Andrade e Amboni que 

afirmam: ―Para as organizações alcançarem o desempenho esperado, precisam 

contar com as funções que englobam o processo administrativo, conhecidas por 

funções do administrador‖ (ANDRADE; AMBONI, 2007, p. 5). Na visão de Moraes 

(2001, p. 13) ―A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar 

os esforços realizados pelos membros da organização, utilizando todos os outros 

recursos organizacionais para alcançar objetivos estabelecidos‖.  
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Abaixo encontra-se uma rápida abordagem sobre as funções do processo 

administrativo. 

 

 

Figura 2 - Funções do processo administrativo 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

 

2.2.1.1 Planejamento 

 

Para Lacombe e Heilborn (2006) o planejamento pode ser considerado como 

a primeira função do administrador. Por meio do planejamento, o administrador 

pensa antecipadamente o que deseja alcançar e determina os meios e recursos 

necessários para concretizar esse desejo. Na definição destes autores, planejar 

envolve coletar informações e diagnosticar a situação; estabelecer objetivos e 

metas; formular políticas e procedimentos para orientar as decisões; elaborar e 

implantar planos, programas e projetos para alcançar as metas e montar seus 

cronogramas para acompanhar a execução.  



42 

 

 42 

Entende-se que o planejamento corresponde a um processo desenvolvido 

para alcançar uma situação futura desejada, de forma mais eficiente, eficaz e com 

efetividade dos propósitos almejados. Conforme aponta Oliveira (2006): 

Eficiência Indica a competência para se produzir resultados com dispêndio 

mínimo de recursos e esforços. 

Eficácia Capacidade de alcançar os objetivos e as metas definidas para uma 

ação ou experimento 

Efetividade Capacidade de se promover resultados pretendidos (eficiência + 

eficácia, os resultados devem ser úteis, permitindo continuidade ao longo do 

tempo). 

 

 Nos dias atuais, se insere uma nova visão do planejamento, aquele 

caracterizado por profundas transformações e pela imprevisibilidade das mudanças. 

Esta realidade influi diretamente na gestão das organizações, o que faz o 

planejamento assumir papel determinante na busca de estratégias capazes de 

corresponder ao processo das mudanças. A velocidade destas não permite mais  

uma visão linear, contextualizada na estabilidade das demandas e  atividades 

organizacionais.  

Esta visão perdeu espaço, dando lugar a um processo mais dinâmico, 

interativo e baseado em uma postura estratégica, distanciando-se dos aspectos 

metodológicos antes predominantes, o que lhe dava um caráter moroso. Hoje a 

organização moderna demanda prontidão, exige ações e soluções rápidas.  

Nesta nova conjuntura, entende-se que o gestor deve ter a capacidade de 

prever e de adaptar os meios necessários ao cumprimento da missão da 

organização. Lembra Moraes (2001, p.70): ―A missão descreve os valores da 

organização, suas aspirações e sua razão de ser‖. 

 As reformas administrativas do Estado alimentam-se de novas práticas 

gerenciais, o que corresponde ao aumento das responsabilidades dos gestores 

frente às mudanças dos paradigmas gerenciais (BRESSER-PEREIRA, 2000).  Nesta 

perspectiva, se sobrepõe a capacidade do gestor em realizar planejamentos 

estratégicos capazes de atender as expectativas destas mudanças originadas pelas 

novas demandas sociais e exigências por serviços de qualidade.                      
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2.2.1.2 Organização 

 

Uma vez planejada as atividades o gestor lança mão da função de 

organização. Aquela que é responsável em organizar os recursos, atividades e 

pessoas para execução do que foi planejado.  

 Organizar para Moraes (2001) significa alocar (distribuir) o trabalho 

(tarefas/atividades), a autoridade (estabelecendo relações hierárquicas e 

coordenativas) e os recursos na organização, criando a estrutura organizacional, 

composta pelo conjunto de unidades organizacionais e relações funcionais.  

 

 

2.2.1.3 Direção 

 

No entendimento de Andrade e Amboni (2007, p. 05), ―Dirigir envolve os 

estilos de liderança e de direção utilizados pelos gestores para motivar as pessoas a 

atingir os objetivos propostos e proporcionar o sentido de missão‖.  

Para Robbins (2005, p. 37), ―Os gerentes são catalisadores e assumem a 

responsabilidade pela gestão do processo de mudança‖. Entende-se que o gestor 

terá que utilizar a liderança e suas competências na implementação de novos 

paradigmas de gestão, sobretudo os gestores públicos, que além de enfrentarem os 

obstáculos e a complexidade do aparelho estatal, devem procurar elevar os níveis 

de serviços oferecidos pelos pelo Estado. Segundo Andrade e Amboni: 

Nas organizações, o administrador pode ser um presidente ou 
diretor, um gerente ou supervisor. Em cada um dos níveis 
organizacionais (estratégico, tático e operacional), seu papel é 
diferente por lidar com decisões mais e menos complexas 
(ANDRADE; AMBONI, 2007, p. 6). 

 

A figura a seguir procura ilustrar este entendimento. 
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Figura 3 - Níveis de decisão nas empresas 

 

Fonte: Oliveira (2006). 

 

2.2.1.4 Controle 

 

A função controle fecha o ciclo administrativo, fornecendo informações sobre 

os possíveis desvios no desempenho das atividades. As informações possibilitam 

também  ao gestor medidas preventivas. Segundo Lacombe e Heilborn:  

Controle é uma função administrativa que consiste em medir e 
corrigir o desempenho de subordinados para assegurar que os 
objetivos e metas da empresa sejam atingidos e os planos 
formulados para alcançá-los sejam realizados (LACOMBE; 
HEILBORN, 2006, p. 173).  

 

 Os autores ainda afirmam que ―O controle abrange a aferição do desempenho 

em relação a padrões determinados no planejamento. Por esses motivos 

planejamento e controle são conhecidos como funções gêmeas da Administração‖ 

(LACOMBE; HEILBORN, 2006, p. 173).  

No contexto público a lógica que aponta para a necessidade de planejamento 

com postura estratégica, é resultante das mudanças promovidas pelo modelo de 

administração pública gerencial. Esta lógica é a mesma para as demais funções do 

processo administrativo. Desta forma o controle também requer postura estratégica. 

Segundo Lacombe e Heilborn (2006), controle é medir e corrigir o 

desempenho de subordinados para assegurar que os objetivos e metas da empresa 

sejam atingidos.  Há uma suposição de que este conceito também leva a uma visão 

linear desta função. Os autores ainda defendem que planejamento e controle são 

conhecidos como funções gêmeas da administração.  

Entretanto, supõe-se que seja pertinente utilizar a mesma lógica, neste caso, 
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o controle deve ser visto como processo dinâmico, interativo capaz de implantar uma 

filosofia voltada para resultados e não para o cumprimento metodológico de 

identificar e apontar falhas no sistema.  

Esta nova visão requer do gestor a capacidade de delegar, de utilizar o 

empowerment13 como ferramenta de gestão, uma vez que proporciona aos seus 

colaboradores condições de assumirem parte das responsabilidades administrativas, 

o que provavelmente elevará o nível de comprometimento com a eficiência e com os 

resultados organizacionais (LACOMBE; HEILBORN, 2006). 

Explicam os autores que a eficiência está relacionada ao conceito de 

racionalidade econômica, ou seja, a razão custo/beneficio (ANDRADE; AMBONI, 

2007). Eficiência também é definida como fazer bem-feito, no sentido mais amplo, 

aquilo que está sendo feito, isto é, fazer aquilo que está sendo feito da maneira certa 

(LACOMBE; HEILBORN, 2006). 

A eficácia pode ser entendida como fazer aquilo que efetivamente precisa ser 

feito para atingir resultados que sejam válidos, isto é, fazer a coisa certa ou correta 

(LACOMBE; HEILBORN, 2006). Assim, ―o administrador pode verificar se uma 

organização está ou não sendo eficaz à medida que ela consegue alcançar seus 

objetivos, sejam eles de natureza qualitativa ou quantitativa‖ (ANDRADE; AMBONI, 

2007, p. 04).  

Para as instituições públicas prestadoras de serviços, a eficácia está 

relacionada tanto aos aspectos qualitativos quanto aos quantitativos, uma vez que 

os aspectos estão atrelados aos indicadores das demandas dos clientes, ou seja, a 

fluidez, a celeridade e a satisfação. 

No que diz respeito à efetividade, Andrade e Amboni (2007) esclarecem que: 

A abordagem de efetividade prioriza o impacto social da organização. 
Seu desempenho é mensurado pelo grau de aceitação de seu 
produto, pela sua capacidade de atingir objetivos socialmente 
desejáveis (ANDRADE; AMBONI, 2007, p. 04).  

 
Enquanto as empresas privadas lutam para melhorar seus produtos e 

serviços, condição sine qua non para sua sobrevivência, as instituições públicas 

devem lutar para fornecer serviço de qualidade aos seus usuários. Este estudo parte 

da premissa de que esta luta é indispensável para que as instituições públicas 

                                                           
13 Empowerment - constitui-se no processo de delegação de autoridade que coloca o poder de 
decisão o mais próximo possível da clientela, ou seja, do local em que se desenrola a ação 
organizacional (MORAES. 2001, p.23).  
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atinjam seus objetivos e logrem a efetividade esperada pela sociedade. Supõe-se 

que isto dependerá da visão sistêmica dos gestores e do nível de comprometimento 

dos demais servidores quanto ao processo de interação entre a instituição e seu 

meio ambiente externo, onde se encontram os usuários. 

Para que as organizações prosperem, espera-se que seus gestores assumam 

papel de agente de mudança e tenham competência  administrativa para que a 

organização não apenas cumpra sua missão, mas, sobretudo, atenda as 

expectativas de seus clientes internos e de seus clientes externos e que sejam 

capazes de desenvolver estratégias para enfrentar os desafios e pressões, tanto do 

ambiente interno, quanto do ambiente externo.  

Na condição de agente de mudança, espera-se dos gestores a capacidade de 

elaborar bons planejamentos, pois segundo Andrade e Amboni: 

A mudança não planejada requer a análise de fatores muitas vezes 
imprevisíveis ou de difícil identificação. Esse tipo de mudança 
geralmente ocorre em situações e que o ambiente externo é 
determinista, ou seja, o ambiente externo força a organização a se 
moldar aos imperativos ambientais, que, por sua vez, ocasionam 
repercussão no âmbito estratégico, estrutural, tecnológico, 
comportamental e o operacional (ANDRADE; AMBONI, 2007, p. 
162). 

 

Neste contexto de mudanças, Robbins (2005) lembra que exige-se do 

administrador habilidades e competências inerentes a sua função. Para este autor 

―Os gestores são catalisadores e assumem a responsabilidade pela gestão do 

processo de mudanças‖ (ROBBINS, 2005, p. 37). 

 

 

2.2.1.5 Habilidade e Competência do Administrador 

 

Os proponentes da abordagem das habilidades afirmam que não basta 

conhecer a administração de organizações e pessoas, é preciso estar preparado 

para praticá-las (ROBBINS, 2005). Supõe-se aqui que este preparo requer mais que 

conhecimentos técnico-científicos da administração. Exige, também, um conjunto de 

habilidade e competência alinhadas às características das atividades gerenciais do 

gestor. 

Como visto anteriormente, a organização tem três níveis, isto implica  que 

para cada nível o administrador terá que desenvolver determinadas habilidades. 
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Com base em Andrade e Amboni (2007) e Lacombe e Heilborn (2006), as 

habilidades do Administrador, de forma resumida, podem ser assim descritas em: 

1) Habilidades Técnicas: Saber utilizar princípios, técnicas e ferramentas 

administrativas e ser capaz de decidir e solucionar problemas; 

2) Habilidades Humanas: Saber lidar com pessoas, comunicando-se 

eficientemente, negociando, conduzindo mudanças, obtendo cooperação e 

solucionando conflitos; 

3) Habilidades Conceituais: Ter visão sistêmica. 

 

Andrade e Amboni (2007) explicam que Habilidade Conceitual implica, ainda, 

a capacidade de visualizar a organização dentro do seu ambiente externo e 

compreender as forças políticas, econômicas, tecnológicas e sociais que atuam 

sobre elas. Para Robbins (2005, p. 34), ―habilidades conceituais dizem respeito à 

aptidão mental para analisar e diagnosticar situações complexas, ajudando os 

gerentes a perceberem como as coisas se relacionam e a tomar decisões 

acertadas‖. Lacombe e Heilborn (2006) salientam que alguns autores acrescentam 

as habilidades diagnósticas e as habilidades políticas entre as que se requerem do 

administrador. No entanto, ressaltam que se visualizarmos as habilidades 

conceituais em sua amplitude, elas incluem as habilidades diagnósticas e as 

habilidades políticas que derivam das humanas e conceituais. 

A literatura demonstra que não há, entre os autores, unanimidade quanto às 

competências do administrador. Por falta de unanimidade selecionou-se aqui, 

aleatoriamente, algumas competências, com a pretensão de atribuir-lhes a condição 

de indispensáveis para qualquer gestor de qualquer tipo de organização, são elas: 

1) Pensar estrategicamente; 

2) Capacidade de Introduzir modificações no processo de trabalho; 

3) Atuar preventivamente; 

4) Transferir conhecimentos; 

5) Participar ativamente da tomada de decisões; 

6) Expressar-se de modo crítico; 

7) Ter iniciativa e criatividade; 

9) Abertura às mudanças e ao aprendizado; 

10) Consciência da qualidade; 

11) Ética 
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2.2.2  Gestão da Qualidade nos Serviços Públicos  

 

A modernização do Estado é um assunto que tem emergido com bastante 

vigor nos últimos anos, envolvendo tanto os países desenvolvidos como os 

subdesenvolvidos. Nas palavras de Bresser-Pereira (2010), a modernização teve 

como base a Nova Administração Pública, que, entre outras mudanças, permitiu 

uma sensível redução da intervenção estatal, bem como em ações governamentais, 

notadamente na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, 

direcionadas para a modernização do Estado, através da eficiência e da obtenção 

da maximização dos resultados.  O que   implica, necessariamente, em melhorias da 

qualidade  dos meios e instrumentos  utilizados pelos programas  públicos em busca 

de seus objetivos.   

Neste contexto de modernização, ganham evidência,  alguns elementos 

alinhados aos conceitos de eficiência e eficácia na gestão pública. 

Concomitantemente, alguns fatores fornecem a sustentação desta política de 

modernização, os quais  tem início  com a Constituição de 88; são aprimorados com 

a reforma do Estado de 95 e por último pelo GESPÚBLICA, 2005, que visa: a) 

melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos; b) promover 

a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas; c) aumentar a competitividade do país; d) assegurar a 

eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre 

meios, ações, impactos e resultados; e) aplicar instrumentos de abordagens 

gerenciais. Elementos estes, inclusive, já citados neste trabalho. 

Pode-se dizer que um dos propósitos do GESPÚBLICA, através do item  

―Abordagem Gerencial‖, é a elevação do grau de responsabilidade dos gestores 

públicos quanto a implementação e avaliação dos programas  públicos. Defende 

Matias Pereira (2008), que o gestor público, na elaboração de programas dirigidos 

ao atendimento das necessidades do cidadão, deve  adotar uma série de passos 

que lhe orientem a governança, assim o autor aponta: a) definir a missão, que 

constitui na razão de ser do órgão, conforme dispõe a lei; b) estabelecer metas 

alinhadas a missão; c) traçar objetivos, que orientem a ação dos administradores 

dos escalões intermidiários, até o usuário ou consumidor final do serviço; d) aferir a 

produção através da definição de indicadores específicos, claros e mensuráveis que 

possibilitem o gestor medir o progresso dos objetivos listados; e) aferir resultados, 
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ou seja, o administrador compara os resultados e metas, objetivando a constatação 

da eficácia do programa.   

A abordagem gerencial pressupõe uma administração pública orientada para 

o cidadão e pode ser entendida como um modelo gerencial cujo objetivo é oferecer 

serviços de qualidade com menor custo, atendendo de forma adequada às 

demandas dos usuários (PEREIRA, 2010). Isto implica em  melhorar a qualidade do 

serviço público em vários aspectos, tais como: rapidez no atendimento, 

acessibilidade ao serviço, informações oportunas, corretas e fáceis de entender, 

cortesia no atendimento, servidores qualificados, etc.  

Hoje o grande instrumento que se indica  para trabalhar  a melhoria do serviço 

público é a Gestão da Qualidade Total (GQT), que vem sendo aprimorada e 

demostrando sucesso  em diferentes tipos de organizações.  

Antes de um maior aprofundamento sobre a GQT, vale ressaltar o que diz 

Paula sobre o assunto. 

Analisando os textos, Collins conclui que a administração da 
qualidade total é um projeto marcado por ambiguidades, pois se vale 
de um discurso de eficiência e melhoria contínua, mas na verdade 
reelabora o controle e a disciplina dos trabalhadores, limitando sua 
oposição para facilitar as mudanças desejadas pela cúpula (PAULA, 
2005, p. 91). 
 

Compreende-se que a qualidade total requer a adoção de novas posturas 

gerenciais, o que significa o rompimento com regras e instrumentos gerenciais 

ultrapassados no mundo atual. Campos (1992, p. 25) acredita que é necessário uma 

mudança de mentalidade, de visão, "romper com o passado, é conscientizar–se de 

que a empresa pode ser continuamente melhorada, que não existe fim para o 

processo de melhorias e que esta é uma responsabilidade total e indelegável da 

administração da empresa". 

Entende-se que é preciso ter a qualidade total como um proceso  constante 

de melhorias, e que sua ideia não pode estar presa a uma definição fechada. Ao 

contrário, deve ser encarada como um proceso  dinâmico, multifacetado, expansivo, 

cuja ideia está sempre aberta às novas tendências e desafios.   

Neste contexto, a Gestão da Qualidade Total envolve ações de planejamento, 

controle e aprimoramento contínuo de cada processo, tendo como foco central o 

atendimento das necessidades e satisfação dos clientes. Neste sentido Pereira 

afirma:  
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[…] a qualidade, além de passar a significar a satisfação das 
necessidades e expectativas dos cidadãos, busca também a redução 
dos custos e a melhoria dos processos de acordo com as exigências 
da sociedade de forma contínua (PEREIRA, 2010, p.103). 
 

O entendimento acima encontra apoio em Oliveira, este esclarece que a  

Qualidade Total, por ser uma forma de ação administrativa, traz o foco das 

atividades da empresa para a qualidade de seus produtos e serviços. Oliveira,  

citando Coltro, define a Gestão para a Qualidade Total como uma ação permanente 

e de longo  prazo,  orientada  para  a  satisfação  do  cliente,  por  meio  de  

processos  e constante  melhoria de serviços e produtos (OLIVEIRA 2006). 

Compreende-se que uma organização voltada para a gestão da qualidade 

reavalia suas estratégias, contribuindo para que suas atividades se mantenham em 

um ambiente saudável, onde as pessoas, estimuladas, trabalhem em equipe e 

alcancem um desempenho baseado nas metas e missão da empresa. 

Por se tratar de assunto chave neste trabalho, pretende-se evidenciar alguns 

aspectos relacionados à temática da qualidade e sua relação com a prestação de 

serviços públicos de excelência, para isso utiliza-se a seqüência de assuntos a 

seguir.  

 

 

2.2.2.1 Breve Histórico da Qualidade 

 

A literatura demonstra que o termo qualidade é bastante antigo, bem como 

complexa sua compreensão ou entendimento daquilo que se pode definir como tal. 

Segundo Paladini (1995), a preocupação com a qualidade remonta à Antigüidade, 

embora não houvesse uma noção muito clara do que fosse qualidade.  

A História revela que esforços para o alcance da qualidade podem ser 

identificados nas mais diversas áreas, como exemplo, na enigmática engenharia das 

pirâmides egípcias, na beleza da literatura grega e na rica  arquitetura de vários 

povos da antiguidade.  

Há passos largos na História, outro fato que contribuiu para o processo de 

evolução da qualidade, foi a Revolução Industrial, caracterizada pela produção de 

bens de consumo em larga escala, o que forçou a busca por maior eficiência e 

eficácia dos processos produtivos, como forma de se alcançar maior produtividade.  

É neste contexto, por exemplo, que surgem os primeiros estudos científicos voltados 
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para a maximização da produção industrial. 

Considerado o ―Pai da Administração Científica‖ Frederick Winslow Taylor 

propõe, através de seus estudos, a utilização de métodos científicos cartesianos na 

administração de empresas. Taylor tinha como foco, a eficiência e eficácia 

operacional, como forma de elevar os padrões de qualidade das operações 

produtivas e consequentemente a elevação da produtividade. O taylorismo, apesar 

das críticas recebidas, contribuiu enormemente para a melhoria da qualidade das 

operações produtivas. Taylorismo é o sistema de produção baseado na organização 

racional do trabalho e na remuneração das pessoas pelo resultado obtido, para obter 

o máximo de produção, com alta qualidade e no tempo mínimo (LACOMBE; 

HEILBORN, 2006) 

Neste contexto, observa Paladini (1995), que  o controle de qualidade 

encontra-se voltado para as  operações rudimentares no nível de avaliação das 

ações de operadores, inspeção de materiais e produtos acabados, além dos 

princípios de organizações voltados para a qualidade. (CERQUEIRA; MORAES, 

2003, p. 03). Ainda sobre qualidade, estes autores comentam:   

A qualidade enquanto conceito evoluiu da adequação ao padrão para 
a adequação às necessidades latentes dos clientes (Shiba et al., 
1993). A gestão da qualidade acompanhou, também, esta evolução, 
deixando de estar direcionada principalmente para o chão de fábrica 
e passando a envolver todos os processos da organização 
(CERQUEIRA; MORAES, 2003, p. 03). 

 

Entendido que a qualidade agora envolve todos os processos da organização, 

pode-se admitir que a gestão da qualidade total passe a ser uma importante opção 

para as organizações conquistarem vantagem competitiva. Acredita-se que, apesar 

das instituições públicas não utilizarem esta opção, devem fazer uso deste 

entendimento como forma de melhorar a qualidade dos serviços ofertados à 

sociedade.  

 

 

2.2.2.2 Conceito de Qualidade   

                                              

O termo qualidade vem do latim, qualitas, e é utilizado em diversas 

situações, nem sempre tendo uma definição clara e objetiva, mas em geral é 

utilizado para significar a excelência de um produto ou serviço. A literatura atribui 



52 

 

 52 

várias definições sobre qualidade.  Entre elas, pode-se fazer referência àquela 

adotada segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua 

norma NBR ISO 8402:  ―Qualidade é a totalidade  de propriedades  e  características  

de  um  produto ou serviço,  que  confere  sua  habilidade  em satisfazer  

necessidades  explícitas  ou  implícitas‖. 

Tratar desta  temática não é tarefa fácil ao se considerar suas variadas 

definições e entendimento surgidos ao longo do tempo. Os estudos mostram que a 

melhor orientação é de que cada organização deverá adotar uma ou mais 

definições, ou seja, aquela(s) que melhor se enquadre(m) com sua política e 

enfoque da qualidade.  

Ao longo dos tempos, estudiosos, alguns selecionados  abaixo, com o 

propósito, de ampliar o entendimento desta discussão, tem se manifestado quanto à 

definição do termo.  

 Falconi (1992) define qualidade como sendo "aquele produto ou serviço 

que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de 

forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente". 

 Para Crosby (1990),  um  sistema  de  qualidade, deve  atuar  de  forma a  

prevenir defeitos.  Sua  definição é  de  que  qualidade  é  fazer  bem  

desde  a  primeira  vez,  isto  significa manter  um  compromisso real  com  

aquilo que  está  sendo realizado. 

 Na  opinião de  Rodrigues, Leal e Hargreaves  (1997,  p.15),  ―qualidade  é  

a  totalidade  de características  de  alguém,  ou  de  alguma  coisa,  que  

lhe  confere  a  capacidade  de  atender  a necessidades explícitas ou 

implícitas‖. 

 

Na perspectiva de que tudo se que produz na organização deve estar voltado 

para o cliente, Falconi (1992) defende como critério de mensuração da boa 

qualidade, a preferência do consumidor em relação ao concorrente. Entende-se que 

esta preferência ocorre por meio da adequação do produto ou serviço às 

necessidades e expectativas do consumidor.  

Este entendimento induz à crença de que a qualidade deve ser trabalhada 

sob a ótica do cliente, o que aumenta os desafios para a organização, 

principalmente quando se trata de serviços, por incorporar variáveis subjetivas, a 

exemplo da celeridade e fluidez do atendimento, assim como a satisfação do cliente, 
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tendo em vista que  a mensuração do serviço só ocorre depois de sua execução, o 

que o torna imponderável. 

Sobre os aspectos subjetivos observe-se a afirmativa abaixo. 

Para Vasconcellos (2002), a diferença fundamental ao se definir 
qualidade na prestação de serviços encontra-se na subjetividade e 
na dificuldade de estabelecer o que é qualidade, uma vez que os 
clientes reagem diferentemente ao que parece ser o mesmo serviço. 
(FADEL; REGIS FILHO, 2009, p. 10).  

 

Quanto aos serviços públicos, afirma Pereira (2010, p. 103): ―Para mensurar a 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão deve-se utilizar como referência o nível 

de satisfação dos usuários dos serviços públicos‖.  

A tese de que cada organização deverá adotar uma ou mais definições, é 

corroborada pela premissa de que as definições estão ancoradas na produção, no 

cliente, no conceito de excelência, no produto, portanto, cabe a organização 

encontrar aquela(s) que melhor atenda seus propósitos no âmbito da qualidade, a 

partir de seu público alvo. 

Assim, o termo ―qualidade‖ assume papel preponderante neste trabalho, o 

que torna indispensável a compreensão de sua evolução conceitual. A forma como a 

qualidade é definida e entendida em uma organização reflete a forma como é 

direcionada a produção de bens e serviços., possuindo assim, um papel estratégico 

para as organizações.  

Para melhor entendimento, o quadro abaixo retrata a revisão dos conceitos de 

qualidade ao longo da história. Faz-se, aqui, uma ressalva quanto a outros 

estudiosos que contribuíram para o desenvolvimento da qualidade, conforme 

Ferreira (1999), quando evidencia  outros nomes, como Kaoru Ishikawa, Genichi 

Taguchi e Garvin. 

Shiozawa (1993 apud FERREIRA, 1999) expõe que, historicamente, o 

conceito de qualidade foi sendo apresentado conforme o quadro a seguir:  
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Quadro 1: O conceito de qualidade 

Ano Autor Definição 

1950  Deming Máxima utilidade para o consumidor 

1951  Feigenbaum Perfeita satisfação do usuário 

1954  Juran Satisfação das aspirações do usuário 

1961  Juran Maximização das aspirações do usuário 

1964  Juran Adequação ao uso 

1979  Crosby Conformidade com os requisitos do cliente. 

Fonte: Shiozawa (1993 apud FERREIRA, 1999) 

 

O entendimento de Shiozawa (1993), quanto à evolução conceitual da 

qualidade, também encontra eco em Paladini que defende, inclusive,  que o termo é 

de domínio público. 

Para Paladini (2000 apud  FADEL e REGIS FILHO, 2009, p. 10) é possível 

afirmar que qualidade é um conceito dinâmico, ou seja, que trabalha com 

referenciais que mudam ao longo do tempo e, às vezes, de forma bastante 

acentuada. Qualidade é, também, um termo de domínio público, pois todos têm uma 

noção intuitiva do que seja qualidade. 

 

 

2.2.3 Serviço Público  

 

Conceituar o termo ―serviços‖ não tem sido tarefa fácil, vários autores têm 

feito suas tentativas, entretanto, acabam impactando em vários entendimentos 

daquilo que pode ser definido como serviços. Por se tratar de assunto capital neste 

trabalho se faz necessário a utilização de alguns conceitos. Assim, é válido 

mencionar Grönroos que defende serviços como sendo:  

Uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 
menos intangível – que normalmente, mas não necessariamente, 
acontece durante as interações entre cliente e empregados de 
serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de 
serviço – que são fornecidas como solução ao(s) problema(s) do(s) 
cliente(s) (GRÖNROOS, 1995, p. 36). 
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Outros estudiosos do assunto como Carvalho e Paladini (2005) ao 

considerarem as várias definições de serviços que se encontram na literatura, 

ressaltam aquela definida pela NBR ISO9004-2: ―Serviço: resultado gerado por 

atividades na ‗interface entre fornecedor e cliente‘ e por atividades internas do 

fornecedor para atender às necessidades do cliente‖ (CARVALHO; PALADINI, 2005, 

p. 332). 

Também é válido mencionar Pereira quando afirma: ―[...] o novo serviço 

público é formado sobre a ideia de administradores públicos a ―serviço de cidadãos‖, 

procurando envolvê-los totalmente com quem servem‖ (PEREIRA, 2010, p. 50). 

Buscando apresentar um visão mais ampla e sob a ótica do Direito, Pereira 

(2010) apresenta a definição de Meirelles (1999) de  público: 

[...] todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, 
sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências 
do Estado. Fora dessa generalidade não se pode indicar as 
atividades que constituem serviço público, porque variam de acordo 
com a exigência de cada povo e de cada época. Nem se pode dizer 
que são as atividades coletivas vitais que caracterizam os serviços 
públicos, porque ao lado destas existem outras, sabidamente 
dispensáveis pela comunidade, que são realizadas pelo Estado como 
serviço público (MEIRELLES, 1999 apud PEREIRA, 2010, p. 294-
195). 

 
Como visto no primeiro parágrafo conceituar o termo serviços não tem sido 

tarefa fácil, entretanto é possível se fazer algumas considerações sobre o termo. É 

uma atividade complexa por envolver variáveis tangíveis e intangíveis; torna-se 

indispensável à interação entre o cliente e fornecedor, o que pode gerar riscos de 

insatisfação; a avaliação de sua qualidade só ocorre após sua execução. 

De acordo com Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), geralmente as 

impressões de qualidade percebidas pelo consumidor estão relacionadas às 

experiências vividas por estes durante o processamento do serviço, a exemplo do 

atendimento recebido, a facilidade de acesso e as condições estruturais da 

organização, disponibilidade de informações e outros fatores de ordem material, 

bem como de fatores imateriais, considerados benefícios psicológicos. 

Por ser uma atividade complexa e mutável, entende-se que os serviços 

devem ter como base o princípio da eficiência, ou seja, a Administração Pública 

deve encarar a obrigação de usar adequadamente os meios necessários a 

prestação de serviços com qualidade, por isso exige-se a constante atualização e 
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melhoramento do serviço, ou seja, sua constante mutabilidade.  

Na esteira da discussão acima, é válido ressaltar o pensamento de Shigunov 

ao lembrar a necessidade de investimento em qualidade nos serviços por ser fator 

preponderante na busca da excelência organizacional, uma vez que ―a qualidade 

serve como um instrumento de avaliação para as pessoas, bem como para 

aprovação ou desaprovação dos produtos ou serviços, porém seu entendimento não 

se limita apenas a um conceito, mas a uma visão global do processo como um todo‖ 

(SHIGUNOV, 2004, p. 53)   

Vale lembrar o que chama atenção Cunha (2008) ao esclarecer que:  

É importante entender que serviço público difere da função pública. A 
função pública é a atividade endereçada aos fins essenciais do 
Estado, enquanto o serviço público representa a atividade do Estado 
visando aos objetivos de bem-estar social e à satisfação das 
necessidades individuais dos cidadãos (CUNHA, 2008). 

 
Com base nas considerações feitas, é interessante ressaltar que as 

expectativas e percepções sobre a qualidade do serviço prestado por uma 

organização, seja pública ou privada, podem mudar ao longo do tempo. Isto é uma 

conseqüência natural da evolução social. Neste caso, os gestores devem estar 

sempre atentos a esta evolução e, consequentemente, atentos às expectativas dos 

usuários quanto a serviços de qualidade. 

 

 

2.2.3.1 Qualidade no Serviço Público 

 

Nas empresas privadas, a gestão de serviços e a gestão da qualidade fazem 

parte das políticas estratégicas de competitividade. Entretanto, a realidade tem 

demonstrado uma carência enorme desta política nas entidades públicas, não como 

forma de competitividade, mas como estratégias capazes de alavancar o bem-estar 

social, através de serviços e atendimento de qualidade. Tudo leva a crer que esta 

compreensão ainda se encontra em seus primeiros estágios.  

Ventura Fadel e Regis Filho (2009), abordam a questão da qualidade nos 

serviços públicos, apresentando o pensamento de  Vieira e colaboradores (2000), 

que acreditam ainda não haver um corpo de conhecimento bem estabelecido sobre 

como as técnicas de administração da qualidade podem ser aplicadas ao setor 

público (VIEIRA apud FADEL; REGIS FILHO, 2009).  
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As mesmas autoras fazem um alerta ao comparar a distância entre as 

organizações privada e as públicas, lembrando que não se ouve falar com 

freqüência, tanto quanto na iniciativa privada, que entidades públicas tenham 

preocupações com instrumentos indicadores de produtividade, eficiência, satisfação 

do usuário ou mesmo da qualidade dos serviços que prestam, todos, instrumentos 

balizadores da eficácia organizacional. Assim, esclarecem: 

Há necessidade de pesquisa empírica, especialmente sobre a 
natureza das mudanças nos princípios de qualidade para que 
possam ser aplicados com sucesso ao setor público, bem como na 
identificação de elementos que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento do conceito de qualidade nas organizações públicas 
(FADEL; REGIS FILHO, 2009, p. 11). 

 

Apesar dos conceitos de qualidade terem evoluído com o passar do tempo, o 

tema no setor público é considerado recente. A literatura aponta para o início da 

década de 90, período marcado pelos movimentos reformistas do Estado, como o 

momento em que surgem as preocupações com o desenvolvimento da literatura da 

qualidade voltada à gestão pública.  

Na realidade, a difusão dos conceitos da Qualidade no Brasil iniciou-se com o 

lançamento do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade - PBQP - em 

1990. Neste alinhamento lembra Alberton (1999) que em 1996 o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado - MARE - elaborou o Programa da 

Qualidade e Participação na Administração Pública baseado no PBQP, concebido 

como instrumento básico da modernização da gestão pública.   

É na década de 90 que estudiosos despertam interesse pela temática, e 

passam a defender que a melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão 

é fruto da adoção de uma administração pública gerencial, eficiente, voltada para o 

mesmo. Esta questão parece ganhar eco na afirmação: 

―É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma 
administração pública que chamaria de gerencial, baseada em 
conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, em uma sociedade democrática é quem dá legitimidade às 
instituições e que, portanto, se torna cliente privilegiado dos serviços 
prestados pelo Estado‖ (Brasil, 1995, p. 10). 

 

Nesta mesma linha de pensamento, Matias Pereira afirma que a 

administração pública orientada para o cidadão pode ser entendida como um 

modelo gerencial, cujo objetivo é oferecer serviços públicos de qualidade com menor 
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custo, atendendo de forma adequada às demandas dos usuários (PEREIRA, 2010).   

Sobre adequação, recorre-se mais uma vez a Juran, representativo teórico da 

qualidade, que define qualidade como sendo a "adequação ao uso". Isto pode ser 

entendido como sendo a capacidade da organização, atender de forma satisfatória, 

às necessidades do cliente quando da prestação de um serviço. Estas necessidades 

podem ser de cortesia, presteza, acesso fácil ao serviço, informações claras, entre 

outras necessidades.  

A busca pela qualidade na prestação dos serviços públicos tornou-se um 

imperativo em razão dos novos paradigmas adotados pela Administração pública, 

onde o cidadão ganha destaque, tornando-se merecedor de um atendimento 

considerado de excelência, o que implica a necessidade de maior eficiência no uso 

dos recursos organizacionais e das rotinas operacionais cujo objetivo deve ser 

atingir um maior grau de satisfação do usuário. 

Esta discussão sobre qualidade dos serviços versus satisfação dos clientes 

se apresenta como um enfrentamento de desafio para qualquer gestor, sobretudo 

para o gestor público, pelas razões já apresentas e pela suposição de que a maior 

parte dos recursos das entidades públicas esteja a serviço do usuário ―contribuinte‖. 

Entende-se também, que o gestor tem voz polifônica, representando interesses dos 

diversos clientes, o que aumenta o desafio de sua missão na luta pelos instrumentos 

de gestão da qualidade dos serviços, sobretudo, considerando indicadores de 

qualidade do atendimento que apontem para a otimização da celeridade, fluidez e 

satisfação do usuário, como ferramentas para maior eficiência e eficácia dos 

serviços prestados. 

 Devido à importância do fator qualidade, esta ganhou status de 

transversalidade nas organizações públicas e privadas. Hoje, as ações e atividades 

para obtê-la se enquadram como Gestão da Qualidade, como condição sine qua non 

para melhorar a governança. Assim, Brasil aponta:  

O objetivo global da reforma do aparelho do Estado é aumentar a 
governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de 
governar com efetividade e eficiência, voltando à ação dos serviços 
do Estado para o atendimento dos cidadãos (BRASIL, 1995, p.56). 

 

Nas palavras de Paladini (2004), qualidade é, também, um termo de domínio 

público, pois todos têm uma noção intuitiva do que seja qualidade. O autor lembra 

ainda que ―no ambiente de prestação de serviços a Gestão da Qualidade centra-se 
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fundamentalmente na interação com o usuário. É também neste processo interativo 

que a qualidade aparece‖ (PALADINI, 2004, p.193).  

Este autor ressalta que a gestão da qualidade é notadamente direcionada 

para ações em busca de maior contato com clientes, definição de seus interesses, 

necessidades, conveniências. Portanto, a gestão da qualidade prioriza a eficiência, a 

eficácia e a produtividade (PALADINI, 2004).  

Isto implica em maiores responsabilidades e desafios para qualquer gestor, 

cabendo-lhe estar sempre investigando em sua organização algumas situações, a 

exemplo de como?  onde e por quem os serviços estão sendo prestados. Com base 

nessa premissa, entende-se que este é o caminho para que organizações privadas 

ou públicas criem valor para seus clientes/usuários, por meio da melhoria contínua 

de seus processos, ambientes e pessoas que, segundo Booms e Bitner (1981, apud 

KOTLER, 2000), representam o tripé da prestação de serviços.  

A visão destes autores ajuda a compreender a complexidade que envolve 

uma prestação de serviços, exigindo dos gestores uma compreensão mais 

abrangente de suas atividades administrativas, ou seja, uma visão sistêmica que, 

segundo Lacombe e Heilborn (2006), lhe dê condições de gerenciamento das ações 

que lidam com situações complexas e ambíguas, considerando as diversas funções 

que envolvem a organização e a influência que cada sistema tem sobre o outro, com 

reflexos sobre todos os processos referentes a prestação de serviços, partindo 

desde o primeiro atendimento, até a plena satisfação do consumidor. 

Neste intento, para enfrentar estes desafios, os administradores utilizam 

conhecimentos de outras ciências e ferramentas que são criadas pela própria 

experiência, cuja finalidade é dá respostas, é encontrar soluções para as demandas 

e desafios da organização. Destaca-se, particularmente, neste trabalho a ferramenta 

conhecida como ciclo PDCA, pela importância que tem quando o assunto é 

qualidade.  

Segundo Arruda (1997 apud ALBERTON, 1999) todas as pessoas que 

conhecem direta ou indiretamente todos os processos de uma instituição devem 

contribuir para a elaboração do planejamento da Qualidade, que deve ter como 

liderança a alta administração da instituição e deve ocorrer de forma estruturada e 

dividido em etapas dentro do ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Action), conforme 

maiores informações na figura 4. 

Sobre o ciclo PDCA, Gianesi e Corrêa esclarecem: 
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Na abordagem PDCA, o processo de melhoria é visto como um 
processo contínuo e continuado, representado por um círculo. A ideia 
é de que os envolvidos continuamente percorram o círculo no sentido 
horário, começando pelo estágio de Planejamento da melhoria, 
passando subsequentemente pelos estágios de implantar a melhoria, 
avaliar a melhoria e, por fim, decidir sobre a Ação a ser disparada 
pelos resultados dá avaliação (GIANESI; CORRÊA, 2006, p.228).  

 

Conforme os autores, a figura a seguir retrata as ações que buscam as 

melhorias contínuas. Neste trabalho  o importante  é o entendimento da lógica e da 

aplicabilidade desta ferramenta, para o alcance de metas e objetivos, a exemplo das 

melhorias na qualidade do atendimento. 

 

Figura 4 - Ciclo PCDA   

 

 

Fonte: Gianesi e Corrêa (2006, p. 228). 

Para Moraes (2001, p. 148): ―A base de todas as técnicas utilizadas na gestão 
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da qualidade é a participação no trabalho, por meio de conhecimento, da experiência 

prática e da mobilização da inteligência e iniciativa do trabalho‖. 

A afirmativa acima parece corroborar o entendimento de que o gestor 

contemporâneo precisa de uma visão sistêmica, capaz de lhe proporcionar 

conhecimentos e meios mais eficientes e eficazes na consecução de suas 

atividades, sobretudo daquelas referentes à prestação de serviços com qualidade.   

 

O Atendimento na Perspectiva do Serviço Público 

Atendimento corresponde a um conjunto de atividades, através das quais se 

estabelece contato, num determinado momento, entre o funcionário da instituição e 

a pessoa que se beneficia de uma informação ou serviço daquela instituição. Por 

sua vez este conjunto de atividades envolve variáveis de natureza material e outras 

de natureza subjetiva, o que contribui para a complexidade da qualidade de um 

atendimento.  

Com base na literatura, pode-se dizer que qualidade do atendimento é fazer 

com que o cliente tenha exatamente o que deseja, ou seja, a total satisfação de suas 

necessidades e expectativas, ou mesmo, a superação destas.  

Segundo Paladini (1994 apud FERREIRA, 1999) dentre as questões 

importantes no conceito de qualidade, destaca-se a ideia de que qualidade é uma 

característica de um serviço que atende totalmente o cliente, muitas vezes 

superando suas necessidades e expectativas. 

O tema atendimento, na iniciativa privada, passou a fazer parte constante de 

suas preocupações, como forma de se manter no mercado da competitividade, com 

clientes cada vez mais exigentes. Por sua vez, a iniciativa pública, depois de muitos 

anos de descompasso, vem demonstrando preocupação com a implantação de 

novas políticas de atendimento cujo propósito é atingir maior eficiência e eficácia dos 

serviços ofertados aos usuários. 

Prova cabal desta preocupação é o Decreto nº 6.932/2009, que institui a 

―Carta de Serviços ao Cidadão‖14, onde se  estabelecem padrões de atendimento da 

seguinte forma:  

 

Padrões de Atendimento - compromisso assumido e divulgado pela 

                                                           
14

 Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil>. 
Acesso em 25 de outubro de 2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.932-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil
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organização pública para prestação de um determinado tipo de 
serviço ao cidadão. São referenciais da organização que devem ser 
comunicados de alguma forma para o cidadão. Esses padrões 
podem ser: a atenção, o respeito e a cortesia no tratamento a ser 
dispensado aos usuários; as prioridades a serem consideradas no 
atendimento; o tempo de espera para o atendimento; os prazos para 
o cumprimento dos serviços; os mecanismos de comunicação com 
os usuários; os procedimentos para atender a reclamações; as 
formas de identificação dos servidores; o sistema de sinalização 
visual; e as condições de limpeza e conforto de suas dependências 
formam o elenco a ser observado pelos órgãos e entidades públicas 
federais no estabelecimento dos padrões de qualidade no 
atendimento (DECRETO Nº 6.932, p. 37). 

 

O atendimento é uma relação interpessoal que ocorre em um momento ímpar 

entre o funcionário de uma organização e o cliente. Varia de pessoa para pessoa e 

de momento para momento, daí sua natureza subjetiva. Ao se falar de atendimento 

não se pode esquecer os clientes internos, ou seja, os funcionários da organização, 

pois deles dependerá a satisfação dos clientes externos; a satisfação dos clientes 

internos constitui um elo vital na cadeia que conduz à satisfação dos clientes 

externos (SCOTT, 1999  apud ALBERTON, 1999).  

É nesta perspectiva que o gestor precisa fazer valer sua experiência, 

utilizando instrumentos de gestão, a exemplo de medidas de desempenho que lhe 

possibilite a mensuração da qualidade dos serviços e atendimento prestados por  

sua instituição. 

 

Indicadores da Qualidade do Atendimento 

É válido ressaltar que todo gestor deve acompanhar o andamento de sua 

instituição, porquanto se faz necessário o estabelecimento de parâmetros de 

medidas que  facilitem a tomada de decisão para o gestor. Esta necessidade é 

suprida através do uso de indicadores utilizados na mensuração da qualidade dos   

serviços prestado.  Pode-se dizer que, de um modo geral, as organizações, mesmo 

que de forma empírica, têm seus sistemas de medidas de desempenho como forma 

de avaliar suas ações nas diversas  áreas, como: financeira, vendas, RH. 

atendimento.       

Neste processo de avaliação, as organizações, respeitadas suas 

caracterísitcas, devem utilizar indicadores mais apropriados para cada área, 

considerando seu core business, ou seja, seu negócio principal. Assim, cabe às 

instituições públicas e seus gestores, aprimorarem  seus indicadores de qualidade 
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dos serviços e do atendimento ofertado à sociedade, como forma de acompanhar o 

andamento da instituição e gerir, estrategicamente, o rumo a ser seguido por ela. 

A utilização de indicadores possibilita à organização conhecer melhor seu 

core business, facilitando a identificação dos pontos fortes e daqueles que precisam 

melhorar, e até das possíveis ameças ou novos desafios a serem enfrentados, o que 

possibilita ao gestor, ações estratégicas e decisões antecipadas.  

O que propõem o Decreto nº 6.932/2009, citado anteriormente, representa 

mais um novo desafio para o  gestor público, o qual é responsável pelas decisões 

estratégicas, táticas e operacionais rumo a adequação das atividades da 

organização às políticas de melhorias no  contexto reformista, sempre voltadas  para 

o cumprimento das necessidades e superação das expectativas do usuário; missão 

complexa,  dada as características de subjetividade e aspectos intangíveis que 

circundam a área de serviços.  É neste contexto que os indicadores se transformam 

em excelentes ferramentas de mensuração da qualidade. 

Ressalta-se, particularmente, neste trabalho a proposta do DECRETO Nº 

6.932/2009, uma vez que os padrões de atendimento apontados por ele se 

harmonizam com os indicadores de celeridade, fluidez e satisfação  constantes do 

Mapa de Codificação. Estes indicadores, especificamente neste trabalho, têm a 

pretensão de representar a eficiência, a eficácia e a efetividade enquanto elementos 

indispensáveis à qualidade. Nesta perspeciva,  estes indicadores assumem papel de 

destaque  no referido mapa, onde são trabalhadas as Dimensões da Qualidade do 

Atendimento.  

Propõem-se, aqui, um cuzamento de informações com a finalidade de 

esclarecer esta  pretensão. Assim, os padrões declinados pelo Decreto como: 1) 

Prazos para o cumprimento dos serviços,  mecanismos de comunicação com os 

usuários e tempo de espera para o atendimento se harmonizam com os indicadores 

de Celeridade;   2) Condições de limpeza e conforto das dependências de 

atendimento se harmonizam com os indicadores de Fluidez; 3) Atenção, respeito, 

cortesia no tratamento a ser dispensado aos usuários e mecanismos de 

comunicação com os usuários se harmonizam com os indicadores de Satisfação. 

A intenção precípua do estabelecimento de padrões  e/ou do apontamento de 

indicadores  de melhorias da qualidade do  atendimento, deve estar direcionada a 

elevação do grau de satisfação do cliente. Esta é uma razão lógica sob o ponto de 

vista racional da eficiência e da eficácia, mas é também uma razão estratégica 
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quando há a intenção de superar as expectativas do cliente.         

Nesta perspectiva Gianesi e Corrêa (2006. p. 196) definem ―qualidade em 

serviços como o grau em que as expectativas dos clientes são atendidas/excedidas 

por sua percepção do serviço prestado‖.   

Fica clara a ideia de que não basta o mero ponto de vista racional, ou seja, de 

que é necessário satisfazer o cliente ou usuário.  É preciso, na realidade, explorar a 

razão estratégica, de modo a se identificar quais as dimensões da qualidade têm 

peso na percepção destes indivíduos. 

 

Dimensões da Qualidade do Atendimento 

Como já visto, conceituar qualidade não tem sido tarefa fácil, principalmente 

no setor de serviços, pela presença de elementos com características subjetivas e 

aspectos pouco ou até mesmo intangíveis. Esta imprecisão tem impacto direto na 

mensuração sobre quais sejam os elementos que interferem na percepção da 

qualidade seja do  cliente, seja  usuário.  

Esta questão ganha apoio quando se recorre a Grönroos (1993, p. 48), que 

dispõe: ―[...] deve-se lembrar que o que conta é qualidade na forma que é percebida 

pelo cliente‖. Já Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p. 146) sugerem que ―a 

qualidade nos serviços pode ser medida pela percepção do serviço prestado com a 

expectativa do serviço desejado‖. 

Uma das formas de se avaliar a qualidade é através das dimensões, as quais 

não encontram unanimidade entre os autores, pois ao trabalharem as dimensões 

uns enfocam a qualidade dos produtos enquanto outros a qualidade dos serviços. 

Neste estudo a prioridade recai sobre o último enfoque.  

Entretanto, para melhor entendimento da discussão, coloca-se, a título de 

exemplo do primeiro enfoque, as oito dimensões propostas por Garvin (1987 apud 

CORDEIRO; MIGUEL, 1999) particularmente voltadas para produtos. São elas: 

características, conformidade, desempenho, confiabilidade, durabilidade, qualidade 

percebida, estética, atendimento pós-venda. 

Como o propósito maior do estudo é o enfoque sobre a qualidade dos 

serviços, recorre-se ao entendimento de dois outros estudiosos, com o pressuposto 

de que as dimensões apresentadas por ambos formam um conjunto que atendem, 

satisfatoriamente, as perspectivas da pesquisa deste estudo. 

Ressalta-se, ainda, que o cruzamento destas dimensões com aquelas 
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contidas no Mapa de Codificação ocorre em harmonia, inclusive, com os padrões de 

atendimento apontados pelo Decreto nº 6.932/2009. 

O primeiro entendimento diz respeito às dimensões da qualidade em serviços, 

que, conforme Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), foram identificadas por 

pesquisadores de marketing no estudo de várias categorias de serviços. Desta feita, 

as cinco primeiras dimensões que os clientes utilizam para julgar a qualidade dos 

serviços são as seguintes: 

 

1) Confiabilidade: é a capacidade de prestar o serviço prometido com 

confiança e rigorosidade; 

2) Responsabilidade: é a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o 

serviço espontaneamente; 

3) Segurança: está relacionada ao conhecimento e a cortesia dos 

funcionários, bem como sua capacidade de transmitir confiança e 

confidencialidade; 

4) Empatia: é demonstrar interesse, atenção personalizada aos clientes; 

5) Aspectos tangíveis: é a aparência das instalações físicas, equipamentos, 

pessoal e materiais para comunicação. 

 

Quanto ao segundo entendimento recorre-se a Silva (2004), para o qual 

existem outras importantes dimensões da qualidade de serviços. O autor cita: 

 

1) Tempo – o quanto um cliente deve/pode esperar;  

2) Oportunidade – manutenção do tempo determinado do serviço como 

prometido;  

3) Integralidade – todos os itens na ordem estão incluídos;  

4) Cortesia – saudação dos funcionários de frente a cada cliente;  

5) Consistência – serviços da mesma forma para cada cliente;  

6) Acessibilidade – facilidade de alcance do serviço;  

7) Precisão – cumprimento correto do serviço, da primeira vez;  

8) Responsividade – reação rápida do pessoal de serviços para resolver 

problemas inesperados. 

 

Objetivando facilitar a compreensão da discussão, acredita-se de bom alvitre, 
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a realização de cruzamentos, alguns por aproximação, entre as dimensões 

mencionadas acima e aquelas existentes no Mapa de Codificação. Neste caso, 

parte-se da suposição de que é possível a formatação de três grupos, enquadrados 

nos indicadores constantes deste mapa.  

Desta forma, tempo, oportunidade, responsividade e precisão se 

enquadrariam nos indicadores de celeridade; aspectos tangíveis, acessibilidade e 

integralidade nos indicadores de fluidez; enquanto empatia, segurança, 

responsabilidade, confiabilidade, cortesia e consistência se enquadrariam nos 

indicadores de satisfação. 

É válido ressaltar que em uma discussão que envolve qualidade de serviços, 

cujos indicadores, em sua maioria, são natureza subjetiva, os elementos de natureza 

física também pesam na percepção do cliente ou usuário quanto a qualidade do 

serviço recebido. Entre esses elementos, ganha destaque o cenário de serviços.  

Lovelock e Wright (2006, p. 241) afirmam que o cenário de serviços ―descreve o 

estilo e a aparência das condições físicas em que clientes e fornecedores de serviço 

interagem‖.  

Conclui-se que o cenário de serviços, através do processo de interação, 

também contribui para uma maior ou menor satisfação do cliente ou do usuário. Este 

entendimento amplia, inclusive, a visão sobre o indicador dos aspectos tangíveis.  

 

 

2.2.4 Elementos Constitutivos na Prestação de Serviços 

 

Considera-se que, para melhor entendimento da discussão, necessária se 

faz, uma imersão parcial sobre alguns dos elementos básicos, presentes na 

prestação de serviços públicos. Portanto, seguem alguns conceitos, respeitando as 

controvérsias conceituais sobre os temas tratados, conforme a ordem: serviço 

público, servidor público, gestor público, cliente, consumidor, usuário, cidadão, 

usuário-cidadão, cidadão-cliente, cidadão-usuário.   

Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus 

delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais 

ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. 

Servidor público é o termo utilizado, lato sensu, para designar "as pessoas 

físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, 
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com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos."  

Gestor público é entendido aqui, como o responsável pelas atividades de 

planejamento, organização, liderança e controle de uma organização pública. 

Cliente é a pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou contrata um 

serviço. O cliente poderá ser também o consumidor. Este termo vem sendo  utilizado 

no campo da administração para identificar os funcionários da organização, 

denominados muitas vezes de clientes internos. 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire algum produto ou 

serviço para seu consumo. 

Usuário é aquele que tem direito de uso ou usufruto. Indivíduo que faz uso de 

um serviço de utilidade pública. 

Cidadão é o indivíduo que tem plenos direitos e deveres num estado.  

Usuário-Cidadão é um termo colocado no Plano Diretor (Brasil, 1995)  com o 

intuito de identificação do cidadão como cliente privilegiado dos serviços públicos e 

da previsão de mecanismos de controle social, com a participação de entidades da 

sociedade civil. 

Cidadão-cliente é um termo que passa a ser explorado anos 90, com a 

reforma do aparelho do Estado, momento em que se observa a ampliação dos 

direitos dos indivíduos perante o Estado. Segundo Paula (2005), o termo foi cunhado 

por Bresser-Pereira, gerando polêmica pela sua aproximação da lógica de mercado.   

Cidadão-usuário.é uma contraposição a consumidor de serviço público para 

ressaltar o caráter de direito de cidadania inerente aos serviços públicos. 

Neste trabalho, serão utilizados os termos ―usuário‖ e/ou ―cidadão/usuário‖,  

todas às vezes que se reportar ao indivídio que goza do usufruto dos serviços 

públicos. 

Desses elementos declinados  na prestação de serviços públicos, destacam-

se dois: o  gestor e o servidor, sendo este, tratado mais adiante. O gestor assume 

papel de destaque neste trabalho, uma vez que representa também a voz do 

cidadão/usuário e do servidor atendente da agência previdenciária de Garanhuns, 

locus da pesquisa, o que justifica uma abordagem mais ampla sobre seu papel na 

instituição. 

Da incumbência do gestor público dependem as mudanças necessárias para 

que os órgãos públicos promovam ações de melhorias contínuas em seus serviços, 

sobretudo melhorias da qualidade do atendimento prestado a sociedade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
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(BRESSER-PEREIRA, 2000).   

Em seu artigo A Produção Científica Sobre Cultura Organizacional em 

Organizações Públicas no Período de 1997 a 2007: um Convite à Reflexão, Silva e 

Fadul (2010), apontam para uma nova identidade para o gestor público.  Assim se 

expressam como se pode observar em fragmentos de seu discurso: 

A discorrerem sobre as discussões reformistas da década de 90, 
formalizada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 
afirmam que estas fizeram parte do discurso da comunidade 
acadêmica, principalmente pelas propostas de transformações 
estruturais no papel desempenhado pelo Estado e na sua relação 
com a sociedade. Nesta linha de pensamento os autores lembram 
que estas propostas implicam uma transformação no modo de 
administrar as organizações públicas. Destacam que: Um dos pilares 
de sustentação dessas mudanças é o administrador público para o 
qual se deveria transferir maior autonomia e atribuir maior 
responsabilidade na gestão dos recursos públicos (SILVA, FADUL, 
2010, p. 651).  

 

Sob esta ótica, o gestor assume papel imprescindível, porque da sua 

capacidade administrativa vai depender não só os rumos da instituição, mas a 

imagem institucional, assim como a responsabilidade pela implementação de novas 

políticas focadas na inovação e melhorias contínuas da prestação de serviços e, em 

especial, a eficiência e eficácia do sistema de atendimento das instituições públicas. 

Das palavras de Moraes (2001), extrai-se melhor essa compreensão das 

responsabilidades de um gestor, quando a autora afirma que: ―O trabalho de 

conduzir um grupo de pessoas ao alcance de objetivos é realizado pelos 

administradores e, todos eles, em todas as organizações, independentemente dos 

seus papéis, têm esta mesma responsabilidade básica‖ (MORAES, 2001, p.7).  

Espera-se que o gestor também tenha visão ampla de seu campo de atuação, 

competências e conhecimentos para promover uma gestão de serviços com 

qualidade, alinhada aos interesses dos clientes/usuários. Na visão de Bresser-

Pereira (1998), é possível transferir os instrumentos de gerenciamento privado para 

o setor público com as devida limitações. Entretanto, pode-se descentralizar, 

controlar por resultados, colocar o foco no cliente e isto dependerá da competência 

dos gestores públicos (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Entende-se que o gestor é um agente de transformação, na perspectiva de 

que contribui para que a administração pública obtenha melhores resultados, maior 

satisfação da sociedade, modernidade administrativa e credibilidade, contribuindo 
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com seu empenho para que o Estado cumpra seu papel social na oferta de serviços 

de qualidade. 

A explanação sobre o servidor ampliará a discussão para as outras esferas do 

poder público, uma vez que o fenômeno pesquisado também convive com os 

servidores públicos municipais e estaduais 

A administração pública pode ser entendida como o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos os órgãos que compõem o Poder Executivo nas esferas 

públicas municipais, estaduais e federais.  

Dessa forma, o Estado conta com uma estrutura funcional para atender as 

três esferas com cargos, funções e servidores destinados a realização dos 

interesses públicos. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, contribui com este 

entendimento, quando trata da definição de termos necessários à compreensão 

desta estrutura15.  

Assim, ela define cargo público, como o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a 

um servidor, função/atividade, conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas a servidor público, servidor como a pessoa legalmente investida em cargo 

público. O servidor independe do cargo que assume, da esfera onde se encontra, 

tem sobre seus ombros a responsabilidade de contribuir para que a administração 

pública cumpra seu objetivo principal que é o interesse público, segundo Pereira 

(2010), referenciado nos princípios constitucionais da legalidade, ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, 

impessoalidade, como as ações administrativas se destinam a fins públicos e 

coletivos e não para beneficiar pessoas em particular, moralidade originada do 

conjunto de regras de conduta que regulam o agir da Administração Pública, 

publicidade, como ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública 

e eficiência, Toda a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional, exigindo resultados positivos para o serviço 

público. 

Entende-se que esta compreensão realça os propósitos deste trabalho, uma 

vez que a discussão sobre qualidade do atendimento é assunto que transcorre nas 

                                                           
15 Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: 
<www010.dataprev.gov.br/sislex/.../1990/8112.htm>. Acesso em 15 de dezembro de 2010. 
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três esferas do poder público, consequentemente, aumentando a responsabilidade 

de todo e qualquer servidor público, quanto aos interesses da sociedade, sem se 

afastar, jamais, dos princípios acima declinados. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa  

 

Este estudo de caso se configura predominantemente dentro da abordagem 

qualitativa e descritiva. Procurou,  por meio de levantamento de dados, investigar a 

qualidade do atendimento previdenciário, sob a ótica dos gestores da agência 

previdenciária de Garanhuns. Yin (2005) afirma ainda, que pesquisas de estudos de 

caso podem ser tanto únicas, como múltiplas. Este estuda caracteriza-se como uma 

estudo de caso único. Os métodos quantitativos de análise foram utilizados nesta 

pesquisa de modo complementar, com o propósito de mensurar o nível de cada 

dimensão, ampliando assim, a visão crítica sobre a qualidade do atendimento na 

Previdência Social. Para isto,  utilizou-se instrumento específico, devidamente 

validado, que se prestou a aferir no contexto dos serviços previdenciários, a 

percepção de qualidade do gestor em relação ao atendimento oferecido pela 

agência de Garanhuns.  

Para Hartley (2004 apud SOUZA, 2009), o estudo de caso permite a 

exploração e o entendimento detalhado de processos organizacionais ou sociais, em 

razão da flexibilidade da coleta de dados. Isto implica dizer que é permitido ao 

pesquisador a utilização de várias técnicas de coleta e tratamento de dados 

variados, o que, segundo Stablein (2001 apud SOUZA, 2009), possibilita a 

exploração conjunta de métodos qualitativos e quantitativos. 

Vergara (2000) afirma que, na pesquisa empírica, é importante que o 

pesquisador esclareça suas pretensões, portanto o estudo se propõe a pesquisar se 

a governança no serviço previdenciário gera qualidade no atendimento. 

Cabe lembrar Robert Yin (2005) quando, de maneira sintética procura definir 

estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em seu contexto natural, em situações em que as fronteiras entre o 

contexto e o fenômeno não são claramente evidentes, utilizando múltiplas fontes de 

evidência.   

De acordo com Gil (2002), a pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento das 

relações entre variáveis. É um método que envolve técnicas padronizadas, a 
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exemplo de coleta de dados, aplicação de questionários e realização de 

observações sistemáticas. Neste contexto, a pesquisa é descritiva pela tentativa de 

apresentar a realidade do sistema de atendimento da Agência previdenciária 

Garanhuns e possui um recorte histórico dos últimos  cinco  anos, coincidindo, 

inclusive, com a implantação de programas para as melhorias operacionais e 

administrativas do sistema previdenciário público.16 Neste sentido, acredita-se que 

esta informação pode aumentar o grau de importância deste estudo, uma vez que 

poderá promover uma reflexão sobre a possível evolução do programa de melhorias 

implantado nos últimos cinco anos.  

Na linha de pensamento de Vergara (2000), a pesquisa será, quanto aos 

meios, basicamente bibliográfica e de  campo.  Bibliográfica porque  o  estudo está 

ancorado em material científico publicado em livros, revistas, periódicos e meios 

eletrônicos, de onde se extrai sua fundamentação teórico-metodológica. A pesquisa 

é também de campo porque se propõe a coletar dados primários da Instituição em 

estudo, através da aplicação de entrevistas (semi-estruturadas).  

Lembra Minayo (1992), que o ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e que o pesquisador é o instrumento-chave de pesquisa. Assim, a busca de 

indicadores que auxiliem a análise do fenômeno ocorreu através da realização de 

entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os gestores desta instituição.  

 

 

3.2 Natureza da Pesquisa 

 

O modelo teórico-metodológico de pesquisa qualitativa aponta para uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito – objeto de estudo. Na abordagem 

qualitativa, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas 

no processo de pesquisa.  

Este estudo se configura dentro de uma abordagem qualitativa, descritiva  e 

utiliza método do estudo de caso, por se enquadrar melhor na perspectiva do estudo 

e da experiência profissional do pesquisador.  

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

                                                           
16 Disponível em: <www.previdenciasocial.gov.br>. Acesso em 14 de junho de 2009. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades dos 

comportamentos dos indivíduos (RICHARDSON, 1999).   

 

Conforme Gil (2006), as pesquisas descritivas são aquelas que, dentre outras 

características, se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de 

uma comunidade, sendo por isso, aplicável a este caso específico. 

Consideram-se, também, as orientações do corpo docente do MPANE  para 

suas primeiras etapas, quanto à busca de conhecimentos e inspiração em diversos 

autores, dando-se prioridade aos trabalhos de Cecília Minayo (1992) e Robert Yin 

(2005), este último, inclusive, lembra que um bom pesquisador de estudo de caso 

deve ser capaz de inúmeras funções, entre elas: fazer boas perguntas; ser um bom 

ouvinte; ser adaptável e flexível; ter noção clara das questões que estão sendo 

estudadas; deve ser imparcial em relação às noções preconcebidas, incluindo 

aquelas que se originam de uma teoria (YIN, 2005, p. 83). 

Neste sentido,  o pesquisador deve ser sensível e estar atento às provas 

contraditórias. Em meio a complexidade deste assunto, Minayo (1992) orienta que o 

pesquisador interessado nas questões sociais deve assumir uma conduta que o leve 

a compreender as nuances do fenômeno estudado e que seja capaz de sugerir 

soluções que atenuem as inúmeras questões sociais do mundo contemporâneo. 

Essa complexidade se expressa nas diferentes visões de mundo e nas 

experiências relatadas pelos diferentes sujeitos sociais que falam dessa realidade. 

Cabe ao pesquisador contribuir para construção do conhecimento, ainda que 

provisório, neste ambiente dinâmico. Nesse processo, o pesquisador também 

constrói a si mesmo. ―O processo de produção e produto é ao mesmo tempo uma 

objetivação do investigador que se torna também produto de sua própria produção‖ 

(MINAYO 1992, p. 237). 

 

 

3.3 Limitações do Estudo 

 

Vergara (2007, p. 61) afirma que ―todo método tem possibilidades e 

limitações‖ e aconselha o pesquisador a declinar as limitações de sua pesquisa, com 

o intuito de se antecipar as possíveis críticas dos leitores. Estas limitações, 
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entretanto, não devem diminuir a importância da pesquisa. Assim, as limitações 

desta pesquisa residem nos seguintes aspectos: 

 O gestor concedeu as entrevistas ultrapassando seu horário de 

expediente. O que pode ter comprometido a qualidade das informações 

prestadas, em razão da limitação temporal. 

 A pesquisa considerou apenas a ótica dos gestores. 

 A pesquisa se prendeu apenas aos aspectos subjetivos do fenômeno, 

ficando de fora, portanto, os aspectos materiais, importantes no contexto 

fenomenológico.   

 

 

3.4 Critérios de Seleção dos Entrevistados 

 

Vergara (2007) considera que sujeitos da pesquisa são as pessoas que 

fornecem os dados de que o pesquisador precisa. Os sujeitos, aqui representados 

pela figura do gestor previdenciário, são indivíduos que fazem parte do quadro de 

chefia da Gerência Executiva da agência; possuem autoridade hierárquica para 

tomar decisões nos seus respectivos setores.  São eles: 

 

 Gerente Executivo (Gestor 1 – G1); 

 Gerente de atendimento da (APS) Agência da Previdência Social                               

(Gestor 2 - G2); 

 Chefe de recursos humanos e atendimento (Gestor 3 - G3). 

 

Registra-se que gestores de outras áreas, a exemplo da área de logística de 

suprimentos, não fazem parte deste estudo por não exercerem influência no sistema 

de atendimento da agência. 

A seleção dos entrevistados ficou restrita aos gestores da instituição 

pesquisada, de acordo com a perspectiva da polifonia, ou seja, de que estes 

reproduzam a realidade dos usuários, servidores atendentes e do próprio sistema de 

atendimento da agência previdenciária de Garanhuns. 
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3.5 Procedimentos de Coleta de dados    

 

Uma vez evidenciada a importância de cada um dos sujeitos da amostra, 

necessário se faz a captação das informações que dêem condições à compreensão 

do papel de cada um deles no fenômeno pesquisado. Assim, são utilizados alguns 

meios que, segundo Vergara (2007), quando se trata de pesquisa de campo, por 

exemplo, podem ser a observação, o questionário, o formulário e a entrevista. 

Acrescenta-se, a título de lembrança, a pesquisa documental e a pesquisa 

bibliográfica. Sobre  entrevista Yin esclarece: 

Uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de 
caso são as entrevistas. Pode-se ficar surpreso com essa 
observação, por causa da associação usual que se faz entre as 
entrevistas e o método do levantamento de dados. As entrevistas, 
não obstante, também são fontes essenciais de informação para o 
estudo de caso (YIN, 2005, p. 116). 

 

Outro dado contextual importante, na visão de Vergara (2007), é que a 

população amostral ou simplesmente amostra, corresponde a uma parte do 

universo, ou seja, população escolhida segundo alguns critérios de 

representatividade. A autora aponta para dois tipos de amostras: a probabilística, 

baseada em procedimentos estatísticos, e a não probabilística. A que se enquadra 

melhor neste estudo é a não probabilística, com destaque para as selecionadas por 

acessibilidade e por tipicidade (VERGARA, 2007, p. 50). 

Explica a autora que a não probabilística por acessibilidade significa  

selecionar elementos pela facilidade de acesso a eles, e por tipicidade aquela 

constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos 

da população-alvo, o que requer profundo conhecimento dessa população. 

(VERGARA, 2007). 

Lembra Minayo (1992) que o ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e que o pesquisador é o instrumento-chave de pesquisa. Assim, a busca de 

indicadores de qualidade de atendimento, que auxiliem a análise do fenômeno, 

ocorreu através da realização de entrevistas semi-estruturadas com os gestores.  

Os dados foram levantados através de entrevistas elaboradas e destinadas 

aos gestores, considerando-se a experiência e entendimento de cada um quanto ao 

sistema de atendimento da agência previdenciária de Garanhuns. Como não poderia 

deixar de ser, as entrevistas continham questionamentos alinhados aos objetivos da 
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pesquisa, com foco em fatores considerados determinantes da qualidade de 

atendimento que, de acordo com Assada (2001) são: tangibilidade, confiabilidade, 

pronto atendimento, competência, empatia, credibilidade, segurança, acessibilidade, 

comunicação e compreensão das necessidades dos clientes. Entretanto, foram 

incluídos questionamentos fora desse foco, com o propósito de ampliar o conjunto 

de informações prestadas, às vezes subjacentes, de onde poderiam ser extraídos 

dados preciosos para o entendimento do fenômeno.  

Porquanto, neste trabalho foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas 

direcionadas ao Gerente Executivo, ao Gerente de Atendimento e a Chefe de 

Recursos Humanos e Atendimento. Segundo Richardson (1999), a entrevista semi-

estruturada permite ao entrevistado desenvolver suas opiniões e informações da 

maneira que ele considerar conveniente. O entrevistador desempenha apenas as 

funções de orientação e estimulação. Diante desta orientação, é válido esclarecer 

que se teve o cuidado de não interferir ou induzir os entrevistados em seus 

posicionamentos.  

De acordo Vergara (2007, p. 54) ―A coleta de informações para uma pesquisa 

deve estar vinculada ao seu objetivo final, bem como alinhada às questões que 

deverão ser respondidas ao final‖ Assim, o uso desse recurso teve a preocupação 

de descrever, na ótica dos gestores, as possíveis dificuldades apresentadas no 

sistema de atendimento, na perspectiva das políticas de governança. 

Em relação  às observações do pesquisador, houve a preocupação de manter 

a coerência contextual, sem, entretanto,  perder a liberdade de pesquisador inserido 

no contexto fenomenológico.  Houve, também, o cuidado de se manter em  sintonia 

com   pensamento de dois respeitados autores; Minayo e Richardson. 

Segundo Minayo (2000, p.59) a observação participante se realiza 
através do contato direto do pesquisador como o fenômeno 
observado para obter informações sobre a realidade dos atores 
sociais em seus próprios contextos. Sobre o assunto  Richardson 
(2000) contribui com o entendimento de que o observador não é 
apenas um espectador do fato que está sendo observado, ele se 
coloca na posição dos outros elementos humanos que compõem o 
fenômeno a ser estudado (DAMÁSIO, 2004). 

 

Quanto às questões formuladas para os respondentes, tiveram  ponto de 

apoio nas experiências de Gianesi e Corrêa (2006), ao afirmarem que os clientes 

avaliam serviços de acordo com alguns critérios. Assim, pode-se dizer que a 

satisfação do usuário, por exemplo, depende de celeridade, de  fluidez e de sua 
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percepção quanto ao sistema de atendimento. Estes elementos intangíveis tornam 

os serviços difíceis de serem avaliados tanto pelos gestores, quanto pelos  próprios 

usuários.  

 

 

3.6 Análise dos Dados 

 

Quanto ao tratamento dos dados, segundo Vergara (2007, p. 59) ―Os 

objetivos são alcançados com a coleta, tratamento e, posteriormente, com a 

interpretação dos dados‖.  Conforme a autora, os dados também podem ser tratados 

de forma não estatística, ou seja, podem ser: codificados, apresentados de forma 

mais estruturada e analisados. Lembra que existem vários métodos e que cabe ao 

pesquisador encontrar os meios mais apropriados para sua pesquisa.  

Quanto a análise dos dados, esta  recebeu tratamento qualitativo. As 

informações coletadas refletem a percepção dos gestores quanto ao sistema de 

atendimento, sempre com a preocupação de não  perder de vista o enfoque da 

governança pública e de seus reflexos na qualidade dos serviços prestados à 

sociedade. Nesta perspectiva, recorre-se a entendimentos como o exemplificado 

abaixo. 

Para Richardson (1985), a abordagem qualitativa de um problema 
justifica-se por ser uma forma adequada para entender a natureza de 
um fenômeno social. Os estudos que empregam uma metodologia 
qualitativa podem descrever a complexidade de um problema, 
analisar a relação entre certas variáveis, compreender e classificar 
processos dinâmicos vividos por grupos sociais e possibilitar, com 
maior profundidade, entender as particularidades do comportamento 
dos indivíduos (MARTINS, 2007a). 

 

Questões alinhadas aos interesses da pesquisa, foram respondidas, 

transcritas, analisadas e delas retirados os termos entendidos como indicadores das 

demandas dos clientes, ou seja, a fluidez, a celeridade e a satisfação que, neste 

trabalho, são vistos como variáveis indispensáveis para a efetividade do sistema de 

atendimento.  Vergara (2005) chama a atenção para a necessidade da fidelidade na 

transcrição das entrevistas e discursos, estes devem ser declinados na íntegra, sem 

cortes ou correções.   
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3.6.1 Dimensões avaliadas na análise dos dados  

 

O tratamento dos dados desta pesquisa utiliza a lógica da Análise Léxica, 

com base nos esclarecimentos de Freitas, Janissek-Muniz e Moscarola que afirmam:  

Com a Análise Léxica, é possível apresentar opções (palavras,  
agrupamentos,  expressões)  para desvendar caminhos e descobrir 
opiniões, identificar necessidades, obsessões, seja qual for a 
intenção da  pesquisa  ali  aplicada (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ; 

MOSCAROLA, 2005,  p.4).    

 
Os autores explicam ainda que ―A Análise Léxica consiste em se passar da 

análise do texto para a análise do léxico (o conjunto de todas as palavras 

encontradas nos depoimentos ou respostas‖ (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ; 

MOSCAROLA 2005, p.11). 

Sobre a análise de dados os autores apresentam o seguinte entendimento: 

No escopo de uma análise de dados qualitativos, pode-se ter uma 
abordagem mais qualitativa, com base na presença ou ausência de 
uma dada característica, ou então uma abordagem mais digamos 
‗quantitativa‘, onde se busca identificar a frequência dos temas, 
palavras, expressões ou símbolos considerados (FREITAS; 
JANISSEK-MUNIZ; MOSCAROLA, 2005. p.09). 

 

Nesta perspectiva o estudo utiliza o Mapa de Codificação como ferramenta 

técnica para agrupar palavras e expressões que se incorporam à dimensão da 

qualidade do atendimento. Entende-se, a priori, que essas dimensões  

correspondem  a um rol de indicadores, exemplificados aqui, como: a) fluidez, que 

depende, entre outros fatores, das instalações físicas e tecnologias da informação, 

b) celeridade, que corresponde à velocidade das filas, c) satisfação, que depende de 

variáveis subjetivas como cordialidade e segurança de informações. Neste estudo,  

a fluidez, a celeridade e a satisfação serão considerados  indicadores da qualidade 

do atendimento e denominados indicadores sem, entretanto, perder de vista sua 

convergência com outros indicadores a exemplo da eficiência,   eficácia e 

efetividade, como elementos indispensáveis no contexto da qualidade 

Sobre estes últimos indicadores, Pereira (2010) afirma que a gestão da 

eficiência, eficácia e efetividade é a forma de usar adequadamente os instrumentos 

disponíveis para tornar viável uma boa governança 
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É válido lembrar a complexidade da discussão sobre qualidade, uma vez que 

seu conceito é dinâmico e abrangente, incorporando, inclusive, diversos indicadores. 

Sobre o assunto reforçam Fadel e Regis Filho: 

Para Paladini (2000), é possível afirmar que qualidade é um conceito 
dinâmico, ou seja, que trabalha com referenciais que mudam ao 
longo do tempo e, às vezes, de forma bastante acentuada. Qualidade 
é, também, um termo de domínio público, pois todos têm uma noção 
intuitiva do que seja qualidade (FADEL; REGIS FILHO, 2009, p. 10).  

 

Ao supor que o gestor deve dominar esse conhecimento e utilizá-lo 

estrategicamente na gestão do atendimento, levanta-se outra suposição: Aquela de 

que, mesmo de forma subjacente, três outros termos/indicadores devem ser 

explorados dada a convergência, a inter-relação entre os vários termos, ou seja, 

para haver fluidez, celeridade e satisfação no atendimento o sistema deve ser 

eficiente, eficaz e apresentar efetividade.  

Apesar dos três últimos termos terem sido apresentados na abordagem sobre 

planejamento é mister resgatá-los aqui, objetivando aproximar o leitor do fenômeno 

estudado ao compreender a inter-relação entre os indicadores. Porquanto, assim 

podem ser explanados: 

Eficiência, segundo Oliveira (2006), Indica a competência para se produzir 

resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. Supõe-se, portanto, que 

eficiência é algo interno às organizações e que produz bom funcionamento. A 

preocupação em monitorar os meios de informações para melhor fluidez do 

atendimento é um exemplo de ação eficiente.  

Eficácia, segundo Oliveira (2006), é a capacidade de alcançar os objetivos e 

as metas definidas para uma ação ou experimento. São ações endógenas voltadas 

para os resultados, portanto, a ação de eliminar um gargalo que dificulte a 

celeridade do atendimento é um exemplo de ação eficaz. 

Efetividade, segundo Oliveira (2006), corresponde à capacidade de se 

promover resultados pretendidos (eficiência + eficácia, os resultados devem ser 

úteis, permitindo continuidade ao longo do tempo). Isto implica dizer que, para haver 

efetividade, é preciso produzir efeitos práticos. Em um sistema de atendimento, 

disponibilizar informações seguras para os usuários é exemplo de efetividade, que 

gera, inclusive, satisfação.  

Com base nas discussões levantadas e considerando os indicadores 

denominados de principais, gera-se um Mapa de Codificação, onde se declinam  as 
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dimensões de cada um dos três indicadores e em seguida suas definições.  

 

 

3.6.2  Mapa de Codificação 

 

Dados coletados através das entrevistas semi-estruturadas com gestores, 

alimentam o mapa de codificação, objetivando esclarecer, na perspectiva da 

polifonia, como se configura o sistema de atendimento da agência previdenciária de 

Garanhuns. Com isto, há uma transcrição dos relatos dos entrevistados, codificação 

dos conteúdos e interpretação de seus significados (MELLO; LEÃO; PAIVA JÚNIOR, 

2006). 

Das entrevistas são capturados extratos, os quais  representam ou sinalizam 

um indicador, recebendo  códigos correspondentes a sua frequência.  Lembra-se 

que o extrato pode representar mais de um indicador e, neste caso, receber mais de 

um código. Àquele que não atende é classificado como não representativo.  

Para cada dimensão corresponde um código e seus subcódigos. O mapa de 

codificação completo é apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Mapa de Codificação 
 

Cód. 
Dimensões da 
qualidade do 
Atendimento 

Definições Total % 

10 

101 Velocidade na entrega 
de documentos 

Identificação de possíveis dificuldades na 
tramitação de documentos.  

  

102 Rapidez nos despachos Identificação de gargalos no 
encaminhamento de documentos. 

  

103 Velocidade das filas 
 

Performance diária do sistema de 
atendimento, com Interferência quando for 
necessário. 

  

104 Velocidade dos guichês 
de atendimento 

Velocidade dos guichês de atendimento, 
com objetivo de maximizar seu 
desempenho. 

  

105 Rapidez de informações 
 

Uso eficaz dos meios de informações. 
Contribuição para agilizar o atendimento.   

  

20 

201 Adequação das 
instalações para 
acomodação dos 
clientes  

Instâncias superiores, com objetivo de 
aquisição, reparos e melhorias das 
instalações 

  

202 Disponibilidade de 
guichês e atendentes  

Estratégias desenvolvidas para 
manutenção de guichês e atendentes. 
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203 Meios e disponibilidade 
de informações 

 
 

Monitoração dos meios de informações 
para os clientes internos e externos. 

  

30 

301 Percepção de 
atendimento rápido 

 

Observação, análise e avaliação de forma 
subjetiva do impacto na percepção do 
cliente, pelas condições do sistema de 
atendimento.  

  

302 Tratamento com 
cordialidade 

 

Observação da forma como os 
clientes são tratados pelos atendentes. 

  

303 Disponibilidade de 
Informações Seguras 

 

Verificação da disponibilidade e 
segurança das informações prestadas aos 
clientes internos e externos. 

  

304 Tratamento com 
equidade 

 

Construção e manutenção de 
relacionamento ético e justo com clientes 
internos e externos, estabelecendo 
confiança e credibilidade. 

  

305 Disposição e uso de 
meios para ouvir o 
cliente 

 

Utilização de meios para capturar 
impressões do cliente quanto ao sistema 
de atendimento e sua percepção quanto à 
efetividade do atendimento 

  

 

 

3.7 Protocolo do Estudo de Caso 

 

Na visão de Yin (2005), o protocolo do Estudo de Caso vai além de um 

instrumento, pois contém os procedimentos e as regras gerais que deverão ser 

seguidas. A função do protocolo é a de aumentar a confiabilidade da pesquisa ao 

servir como guia ao investigador ao longo das atividades do estudo. Deve ser 

encarada como agenda padronizada para a linha de investigação.  

 

Quadro 1 - Protocolo da Pesquisa 

Problema: Como a governança no serviço previdenciário pode gerar qualidade no 

atendimento?  

Objetivo Geral: Descrever como se configura, no contexto da gestão dos serviços 
públicos, a qualidade do atendimento na Previdência Social, sob a ótica de seus 
gestores, na perspectiva da governança pública. 

Objetivos Específicos  Questões de 
estudo  

Fontes de 
informação  

Meio utilizado na 
coleta de dados  

 Investigar os 
parâmetros de eficiência e 
eficácia do sistema de 
atendimento na Agência 

Investigar o 
sistema de 
atendimento. 
  

Gestores da 
agência. 

Pesquisa bibliografia 
e documental.  
Entrevista.  
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de Garanhuns, na 
perspectiva das Políticas 
de Governança; 
 

 Descrever o sistema de 
atendimento, sob a 
perspectiva da qualidade, 
tendo como referência os 
indicadores de celeridade, 
fluidez e satisfação; 
 

Identificar 
possíveis 
obstáculos ou 
gargalos no 
sistema de 
atendimento.  

Gestores da 
agência. E 
observações de 
campo. 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa documental, 
Entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 Analisar, sob a ótica 
dos gestores, as 
dimensões da qualidade 
do atendimento; 

Analisar o 
entendimento dos 
gestores quanto à 
qualidade 

Gestores da 
agência. 

Pesquisa 
bibliográfica, 
entrevista e 
diagnóstico de dados 

 Propor estratégias de 
melhorias da qualidade do 
atendimento público. 

Diagnosticar  o 
sistema de 
atendimento. 
Apontar para 
estratégias de 
melhorias no 
atendimento da 
agência. 
 

Referencial 
bibliográfico/ 
teórico e análise 
dos dados  e seus 
resultados. 
 
 
 
 

Pesquisa bibliográfica 
e documental.  
Entrevista, 
diagnóstico de dados 
e observações. 
 
 

 

Ainda sobre protocolo do Estudo de Caso, Vergara (2007, p. 60) esclarece 

que: ―Os dados com os quais trabalhamos são, essencialmente, levantados por 

terceiros e trazem reflexões, argumentações, interpretações, análise e conclusões 

desses autores‖. Vergara (2007) aponta para a relevância da experiência 

profissional do pesquisador e sua afinidade com o fenômeno pesquisado. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

4.1 Cenário da Pesquisa 

 

Supõe-se que o desenho do cenário de uma pesquisa contribui para 

contextualização do fenômeno pesquisado, facilitando sua análise e compreensão. 

Neste entendimento se justifica  as informações a seguir.  

Nesta perspectiva, ao consultar o site da Previdência Social, verificou-se que 

seu último anuário  institucional é do ano de 2008, e, segundo este,  a Instituição 

dispõe de uma estrutura de atendimento ao público, distribuída por todo território 

nacional. O anuário fornece também uma ideia da dimensão da estrutura  e 

complexidade operacional do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.17  

Faz parte deste complexo sistema de atendimento previdenciário a agência  

Garanhuns, lócus deste estudo, cuja estrutura administrativa e operacional  é 

composta por: 01 gerente de agência, 02 chefias e 28 servidores. Seu horário de 

atendimento se extende das 7h às 17h, atendendo aproximadamente seis mil 

usuários ao mês. Cobre 11 município do Agreste Meridional e se encontra 

subordinada a uma das Gerências Executivas da Gerência Regional-Pernambuco.  

Com dados que possibilitam  uma ideia do layout  onde ocorre o fenômeno 

pesquisado, torna-se prudente, sob o pondo de vista do estudo, contextualizar o 

sistema previdenciário e seus complexo  sistema de atendimento. Com esta 

finalidade foram selecionados extratos do anuário de 2008, os quais visam ampliar a 

compreensão do fenômeno estudado.  

O atendimento presencial para os principais serviços prestados nas 
Unidades de Atendimento do INSS é efetuado mediante 
agendamento prévio, com dia e hora marcados, através da Central 
de tele-atendimento Nº 135 e também via internet. No caso de o 
serviço não estar disponível em algum município, o atendimento é 
prestado pela unidade mais próxima. A Central 135 presta os 
seguintes atendimentos: Orientação e Informação, Agendamento do 
atendimento de Aposentadoria, Benefício Assistencial, Simulação de 
Contagem do Tempo de Contribuição, Salário Maternidade; 
Requerimentos de Benefícios, Pedido de Prorrogação, Marcação de 
Perícia Médica inicial, Pedido de Reconsideração e Perícia Médica 
de Auxílio-Doença com duração de 2 anos. Ainda é possível solicitar 
a Inscrição junto à Previdência Social.18  

                                                           
17

 Disponível em: <www.previdenciasocial.gov.br>.  
18 Ibid.  

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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Outro dado  a ser observado é que  sua estrutura de gerenciamento sofreu, 

há poucos anos, mais uma reformulação na perspectiva de melhorar o atendimento 

de suas demandas. Assim observe-se: 

A estrutura organizacional do INSS, disciplinada pelo Decreto no 
5.870, de 8 de agosto de 2006, contempla Gerências Regionais, 
Gerências-Executivas, Agências da Previdência Social, Auditorias e 
Corregedorias Regionais, Procuradorias Regionais e Seccionais, 
bem como as Agências de Benefícios por Incapacidade e de 
Atendimento de Demandas Judiciais. As competências dessas 
unidades são detalhadas na Estrutura Regimental do INSS, aprovada 
pela Portaria no 26, de 19 de janeiro de 2007.19  

 

O anuário retrata também o quantitativo de unidades que compõem o sistema 

de atendimento do INSS. Como pode ser observado abaixo,  são números 

expressivos.  

Em 2008, o INSS dispunha de 100 gerências executivas e 1.207 
agências da previdência social (APS), sendo 1.137 fixas e 70 móveis, 
distribuídas por todo o território nacional, para atendimento de seus 
segurados e dependentes. Foram realizados 42,4 milhões de 
atendimentos no ano. Uma média  mensal de 3,5 milhões de 
atendimentos efetuados.20 

 

 

4.1.1 Rede de atendimento  

 

Entende-se que não é necessário mais do que uma  breve compreensão do 

sistema de atendimento da Instituição para perceber  sua dimensão e seus desafios 

relacionados  a qualidade dos  serviços que presta. Além dos mais de 1.200 pontos 

de atendimento a rede conta também com a Central de Atendimento que possibilita, 

por meio do telefone - 135, agendar  atendimento com dia e hora marcada, em 

qualquer Agência da Previdência Social. Além de possibilitar o atendimento 

programado e personalizado, permite que o interessado  dê entrada no seu pedido 

de aposentadoria, auxílio-reclusão, benefício assistencial, pecúlio, pensão por morte 

e salário-maternidade e Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). 

 

 

 

                                                           
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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A seguir encontra-se relação de serviços disponíveis pela Central 135: 

 

   - Orientação e Informação sobre os Serviços da Previdência Social 

- Agendamento de serviços  

- Requerimento de Auxílio Doença 

- Marcação de Pedido de Prorrogação e Pedido de Reconsideração 

- Consulta às Perícias Agendadas 

- Verificação da Data de Pagamentos de Benefício 

- Informação sobre a Situação do Benefício 

- Inscrição do Contribuinte 

- Cálculo de Contribuição em Atraso 

- Registro de reclamação, sugestão, elogio e denúncia junto à Ouvidoria 

Fonte: Adaptado do site institucional (www.previdenciasocial.gov.br) 

                                                       

 

4.1.2 Políticas de Previdência Social  

 

A Lei n º 8.212/1991, em seu Artigo 12, trata dos segurados obrigatórios da 

Previdência Social.21 No inciso VII deste artigo, aquele que nos interessa neste 

momento, encontra-se como definição sobre segurado especial: a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, na condição de ser o produtor, 

o parceiro, o meeiro, e o arrendatário rurais, o pescador artesanal, seringueiro, 

agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. 

 Também se enquadram nesta situação: c) cônjuge ou companheiro, bem 

como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas ―a‖ e ―b‖ deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar.22  

A lei 8.212/1991 ainda traz como esclarecimento que: 1) Para serem 

considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 

16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas 

atividades rurais do grupo familiar.  2) Entende-se como regime de economia familiar 

                                                           
21 Lei Nº 8.212.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil>.  
22 Lei nº 11.718, Disponível em: <https://www.receita.gov.br>. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil
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a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido 

em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Vale lembrar aos mais interessados nesta temática que a 

Lei nº 11.718, 20 de junho de 2008, procura atualizar a legislação sobre o segurado 

especial.23
 

Em pesquisa na internet descobriu-se, através do site da Receita Federal, que 

a Câmara Federal analisa o Projeto de Lei 6039/09, do deputado Rodrigo 

Rollemberg (PSB-DF), que defende a inclusão do catador de material reciclável 

entre os segurados especiais da Previdência Social. Conforme depoimentos do 

deputado existem mais de 500 mil pessoas no Brasil, na condição de catadores de 

material reciclável. Caso o projeto seja aprovado, torna-se um dado a mais na 

complexa rede de atendimento previdenciário.24 

 

 

4.2 Resultados da Pesquisa    

 

Nesta parte do trabalho, serão analisados os dados obtidos através das 

entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos três gestores responsáveis pela gestão 

do atendimento na agência previdenciária de Garanhuns, com a finalidade de 

analisar a qualidade do atendimento na percepção destes.  

Declina-se abaixo a descrição e análise dos resultados obtidos a partir da  

aplicação  de entrevistas semi-estruturadas, as quais deram origem aos  extratos 

que  compõem o Mapa de Codificação, desdobrado e representado nas tabelas 2 e 

3, a seguir, onde são observadas as categorias de análise de celeridade, fluidez e 

satisfação. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Disponível em:<www.camara.gov.br/sileg/integras/690499>. Acesso em 02 de abril de 2010. 
24 Disponível em: <www.camara.gov.br/sileg/integras/690499>. Acesso em 02 de abril de 2010. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/690499
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/690499.%20Acesso%20em%2002/04/10
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Tabela 2 - Mapa de Codificação 
 

Cód. 
Dimensões da Qualidade no 

Atendimento 
G1 G2 G3 % 

10 INDICADORES DE CELERIDADE         

101 Velocidade na entrega de documentos 1 1 0 2,20% 

102 Rapidez nos despachos 13 8 3 26,30% 

103 Velocidade das filas 3 1 1 5,40% 

104 Velocidade dos guichês de atendimento 8 2 3 14,20% 

105 Rapidez de informações 28 11 8 51,60% 

  TOTAL 100 

20 INDICADORES DE FLUIDEZ         

201 
Adequação das instalações para 
acomodação dos clientes  

1 2 0 7,10% 

202 Disponibilidade de guichês e atendentes  11 3 1 35,70% 

203 Meios e disponibilidade de informações 9 11 4 57,10% 

  TOTAL 100 

30 INDICADORES DE SATISFAÇÃO         

301 Percepção de atendimento rápido 15 5 5 49,00% 

302 Tratamento com cordialidade 8 4 0 23,50% 

303 Disponibilidade de Informações Seguras 0 1 0 1,90% 

304 Tratamento com equidade 3 2 1 11,70% 

305 
Disposição e uso de meios para ouvir o 
cliente 

4 1 2 13,70% 

  TOTAL 100 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2010. 
 
 
 
Tabela 3 - Mapa de Codificação Geral 
 

Cód.   G1 G2  G3 % 

10 CELERIDADE 53 23 15 49,5 

20 FLUIDEZ 21 16 5 22,8 

30 SATISFAÇÃO 30 13 8 27,7 

TOTAL 100,0 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2010. 

 

Com os resultados da análise dos indicadores de celeridade tem-se uma idéia 

do grau de importância que os gestores atribuem as ferramentas  tecnológicas da 

informação e da comunicação, assunto predominante  nos depoimentos. 

É preciso ressaltar que os indicadores devem ser analisados em conjunto, 

dentro de uma visão sistêmica, se forem analisados individualmente as conclusões 
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poderão ser distorcidas. A idéia de conjunto fortalece a compreensão do sistema em 

sua totalidade. 

Prosseguindo,  analisou-se  as  categorias  fluidez e satisfação, as quais  são 

representadas por  oito  indicadores. Os três primeiros alinhados a análise dos 

recursos materiais e tecnológicos. Relacionados a capacidade de se prestar serviços 

com  fluidez. Os demais indicadores dizem respeito à percepção dos gestores 

quanto a qualidade do atendimento e se este é capaz de gerar  satisfação aos 

usuários da agência previdenciária de Garanhuns.  

A partir da análise e discussão dos gráficos que representam as três 

categorias mencionadas, pode-se avaliar com maior segurança o grau de qualidade 

presente no atendimento,  na perspectiva de sucesso do conjunto de indicadores.  

Assim, espera-se ter a possibilidade de explicar se o sistema de governança 

no serviço previdenciário gera qualidade no seu atendimento. A análise é alinhada 

ao pensamento dos autores que consideram que a prestação de serviços está 

estruturada por meio um tripé formado pelos fatores processuais, ambientais e 

humanos. 

 

 

4.2.1 Indicadores de Celeridade  

  

A dimensão celeridade apresenta as questões referentes aos aspectos de 

presteza, ou seja, agilidade no atendimento e disposição em ajudar o usuário. 

Pessoas e tecnologias da informação são os grandes agentes deste indicador.  

Nesta categoria de análise, têm-se os indicadores: Velocidade na entrega de 

documentos, Rapidez nos despachos, Velocidade das filas, Velocidade dos guichês 

de atendimento, Rapidez de informações (conforme pode ser visto no Gráfico 01).  
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    Gráfico 1 - Indicadores de Celeridade 
 
 

Na análise da Celeridade ao se observar as variações dos valores 

percentuais atribuídos a cada indicador fica evidenciado a predominância do 

indicador Rapidez de Informações (52%), como aquele fator de maior contribuição 

para a celeridade. Os indicadores de Velocidade dos Guichês de Atendimento (14%) 

e Velocidade das Filas (6%), onde há interferência direta do servidor atendente, 

representam apenas (20%). Entende-se, a partir deste quadro, que há a 

necessidade de uma melhor adequação técnico operacional dos servidores. Este 

entendimento encontra apoio nas declarações de G1, quando esclarece  sobre 

qualificação funcional:  

 [...] chamado de levantamento de necessidade de treinamento, que 
ela é identificada a partir de alguma dificuldade encontrada com 
relação ao atendimento, que essa talvez seja a maior dificuldade que 
a gente tem que é de buscar um melhor atendimento, ou seja,  um 
atendimento de qualidade e para isso tem que ter uma capacitação 
quase contínua (Depoimento, G1) 

 
 Segundo Shigunov (2004) para atender as exigências do consumidor, as 

empresas prestadoras de serviços necessitam capacitar seus funcionários para que 

estes adquiram também habilidade operacional. Já para Lacombe e Heilborn (2006), 

a capacidade operacional refere-se ao grau de compreensão e domínio que um 
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indivíduo tem sobre determinada atividade, o que contribui para a especialização e 

conhecimentos mais elevados.  

Entende-se que através da capacitação o indivíduo se habilite para melhor 

desenvolver suas atividades e adquirir maior agilidade na utilização das técnicas e 

do instrumental necessário a prestação dos serviços.  

Sobre o assunto esclarece outro entrevistado: 

[...] as capacitações de atendimento estão sendo feitas, inclusive 
agora em dezembro vai ter um Workshop sobre qualidade do 
gerenciamento. Então, todos os gerentes de APS (Agência da 
Previdência Social) vão está presentes em Brasília, para se reciclar, 
para se capacitar sobre a questão da gestão [...] (Depoimento, G3) 

 

Quanto a Rapidez nos Despachos (26%) e Velocidade na Entrega de 

Documentos (2%) são indicadores que têm participação decisiva dos servidores 

atendentes, ou seja, dependerá do domínio de conhecimentos e competências 

técnicas, além do comprometimento com a prestação de serviços. Se esta discussão 

se baseia apenas nos números apresentados, pode-se apontar para a lógica do 

―levantamento de necessidade de treinamento‖, como afirmada acima. Entretanto, 

parece um paradoxo a afirmativa abaixo:   

[...] o atendente na agência de Garanhuns tem um conhecimento da 
legislação e tem em especial o conhecimento do trâmite dentro da 
agência, assim que o cliente chega à agência a pessoa que está 
atendendo tem acesso a todos os sistemas,  quando é uma matéria 
mais específica ele distribui, às vezes, para  o gerente da agência 
(Depoimento, G2). 

 

No que diz respeito à Rapidez de Informações, esta encontra âncora em 

Shigunov (2004, p. 149) ao afirmar que ―[...] o advento da tecnologia da informação 

possibilitou a oferta de melhores serviços, pois suas informações passaram a ser 

mais utilizadas no processo de tomada de decisão do consumidor‖. Este fato tem 

reflexos nos processo de inovação dos serviços ofertados pela organização. 

Na agência previdenciária de Garanhuns a afirmação acima encontra apoio 

nas no relato de G1, quando se refere à utilização da tecnologia da informação:  

[...] existem dois tipos de atendimentos, existe o atendimento 

agendado, que é aquele que a pessoa liga para o 135 e agendas o 
atendimento. O atendente diz a hora, o dia e a agência do INSS que 
ele deve comparecer, ou através do site da Previdência Social. 
Nesses casos a pessoa quando chega, ela já sabe que seu horário 
estava agendado para ser de 9h30, por exemplo, e ela é atendida 
praticamente na hora. Para essas pessoas a média de espera é de 
mais ou menos uns 9 minutos (Depoimento, G1). 
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O relato acima aponta para a utilização da tecnologia da Informação como 

instrumento cada vez mais utilizado no gerenciamento do sistema de atendimento 

previdenciário.   

Em outro depoimento fica claro o entusiasmo com que se trata a tecnologia 

da informação.  

[...] o atendimento via Internet facilitou muito a vida das pessoas.  As 
pessoas que têm menos conhecimento dessa ferramenta têm a 
disposição o telefone de serviços do INSS, o 135. Não tenho o 
número exato, mas, acredito que 80% das pessoas que utilizam o 
135, conseguem o atendimento normal sem nenhuma dificuldade e 
via internet quem acessa 100% delas conseguem esse atendimento 
(Depoimento, G2) 

 

Entretanto, lembra-se que o acesso à utilização de tecnologias de informação 

requer experiências e tem como pré-requisito o acesso prévio por parte do usuário 

aos suportes necessários à obtenção dos serviços: micro-computadores conectados 

à Internet, acesso a linhas telefônicas, fax etc. Esta informação se torna pertinente 

quando se sabe que a grande maioria dos usuários da agência previdenciária de 

Garanhuns, são residentes na zona rural, em geral, mais alheios a essas 

tecnologias.  

 

 

4.2.2 Indicadores de Fluidez 

 

Sem esquecer que o fator humano também tem sua influência sobre a fluidez, 

aqui ela será discutida sob o enfoque dos aspectos tangíveis, ou seja, as instalações 

físicas, softwares e equipamento que possibilitam o acesso fácil aos serviços 

oferecidos pela Instituição.   

Portanto, têm-se nesta categoria de análise os indicadores: meios e 

disponibilidade de informações, disponibilidade de guichês e atendentes e 

adequações das instalações para acomodação dos clientes (conforme pode ser visto 

no gráfico 02). 
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    Gráfico 2 - Indicadores de Fluidez 
 
 

A análise do gráfico revela o grau de importância atribuído ao quesito 

informações. É notória, em todos os discursos, a predominância da temática ―meios 

e disponibilidade de informações‖. O atendimento ao usuário pelo telefone 135,  pela 

Internet e pelo site da Instituição, foi assunto abordado  com maior ênfase pelos 

entrevistados. Assunto, inclusive, já discutido  anteriormente. 

Quanto ao indicador disponibilidade de guichês e atendimento (36%), 

considera-se dentro de uma margem crítica razoável. Entretanto, quanto ao 

indicador adequação das instalações para acomodação dos clientes (7%), é 

pertinente um esclarecimento, uma vez que a informação numérica, não 

corresponde a realidade existente naquela agência.  

Aparentemente parece uma contradição entre o que revela a percentagem 

(7%) na escala de importância, e os depoimentos dos gestores sobre o assunto, 

como se pode observar nos dois depoimentos seguintes. 

[...] hoje a gente pode dizer que já tem bons equipamentos 
(Depoimento, G1). 
 
[...] eu percebo que dentre dos órgãos públicos a Previdência Social, 
hoje, possui uma das melhores instalações e um quadro de pessoal 
para atendimento ao segurado.....se você, hoje, comparar  até com 
as organizações particulares, o INSS tem o atendimento muito 
melhor do que essas organizações, tanto estrutura de pessoal, como 
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estrutura física, para atender as pessoas (Depoimento, G2). 

 

A aparente contradição se deve ao fato, já citado anteriormente, da 

preferência dos gestores em abordar as questões do sistema de atendimento, 

priorizando  ferramentas da tecnologia da informação.  

 

 

4.2.3 Indicadores de Satisfação 

 

A dimensão satisfação é analisada sob o ponto de vista das condições 

operacionais do sistema de atendimento.  As variáveis:  tecnologia da informação e 

pessoas são os grandes agentes deste indicador. Nesta categoria de análise, têm-se 

os indicadores: percepção de atendimento rápido, tratamento com cordialidade, 

disposição e uso de meios para ouvir o cliente, tratamento com equidade e 

disponibilidade de informações seguras (conforme  gráfico 03).  

 

 
    Gráfico 3 - Indicadores de Satisfação 
 

 
Os dados revelados no gráfico demonstram a representatividade do indicador 

Percepção de Atendimento Rápido (49%), o que prova, mais uma vez, a 
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predominância da temática tecnologia da informação no discurso dos gestores. Isto 

pode ser comprovado através do seguinte depoimento: 

Praticamente não existe fila de espera no INSS. Você agenda hoje 
um benefício pela Internet e você só chega aqui na hora daquele 
benefício, então, você não tem possibilidade de ficar esperando.  Se 
você seguir o atendimento feito pela Internet, você chega naquele 
momento e 2,3 minutos depois você é atendido. Então, eu vejo o 
cliente com muita satisfação em relação a previdência social, se 
comparar ao antes  e depois de 2003, você pode dizer que a 
satisfação é praticamente  100% (Depoimento, G2). 

 

O entendimento é de que os gestores atribuem relevante importância a 

tecnologia da informação, por considerá-la ferramenta estratégica do sistema de 

atendimento. Isto induz ao entendimento de que a maioria dos indicadores, hoje, é 

dependente desta ferramenta.  

O indicador tratamento com cordialidade (23%) tende a melhorar, conforme 

depoimentos a seguir.  

[...] a gente já teve alguns concursos de 2003 para cá, o pessoa vem 
sendo capacitado exclusivamente para isso, pra atender bem o 
cliente. Há treinamentos em relação a isso, como atender bem o 
cliente, como satisfazer o pedido do cliente. (Depoimento, G2)  [...] a 
gente está próximo assim,  de melhorar. As capacitações de 
atendimento estão sendo feitas, inclusive agora em dezembro vai ter 
um Workshop sobre qualidade do gerenciamento. Então, todos os 
gerentes de APS (Agência da Previdência Social) vão está presentes 
em Brasília, pra se reciclar, pra se capacitar sobre a questão da 
gestão (Depoimento,G3). 

  

Quanto aos indicadores disposição e uso de meios para ouvir o cliente (14%), 

percebe-se, hoje, a tendência das organizações utilizarem cada vez mais a pesquisa 

como instrumento de aproximação e mensuração do nível de satisfação de seus 

clientes.  

A não utilização desse instrumental poderá causar ineficácia nas ações 

gerenciais. Dificultará para o gestor sua avaliação quanto às verdadeiras 

expectativas do cliente no que se refere a um serviço de qualidade; o serviço pode 

ser bem planejado, entretanto sua execução não atender ao que foi proposto; na 

comunicação com o cliente externo haver disparidade entre o serviço prestado e o 

serviço prometido, causando expectativas frustrantes; dificuldade para avaliar a 

performance dos funcionários da linha de frente.   

Quando perguntado se na agência existia estratégia de pesquisa sobre a 

satisfação do cliente? Obteve-se como resposta: 
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Até por contra das atribuições do dia a dia a agência não faz 
esse tipo de pesquisa de satisfação, ela é aqui em Garanhuns, 
monitorada pelo atendimento da gerência executiva 
(Depoimento, G1). 

 

Julga-se como importante, portanto, uma questão de competência da 

organização em criar seus meios para ouvir seus clientes, principalmente as 

instituições públicas. Estes meios, cuja pesquisa é um deles, devem ser encarado 

não apenas como ferramenta de mensuração de satisfação do cliente, mas também 

como inputs de informações necessárias ao processo de avaliação e reavaliação 

das ações e decisão gerenciais. 

Na agência o indicador Tratamento com Equidade (12%), conforme um dos 

gestores está associado aos meios que o sistema de atendimento garante ao 

usuário. Isto pode ser constatado através do relato:  

[...] o segurado liga pra ouvidoria, e a ouvidoria quase que 
imediato encaminha o e-mail pra o chefe da agência, para o 
gerente da agência, cobrando esse atendimento 
(Depoimento,G2). 

 

Tratamento com equidade significa saber ouvir o cliente/usuário, tratá-lo com 

respeito, utilizando a comunicação como  forma de melhor compreender suas 

necessidades e expectativas sobre os serviços a ele oferecidos.  

De acordo Gianesi e Corrêa (2006, p. 32) ―Os serviços são experiência que o 

cliente vivencia enquanto que os produtos são coisas que podem ser possuídas‖, o 

que prova a intangibilidade dos serviços. Para Grönroos (1995), devido à 

intangibilidade dos serviços as atividades de comunicação têm um impacto 

significativo sobre as expectativas do consumidor, causando um efeito direto sobre 

suas experiências com o sistema de atendimento. 

O desempenho do indicador disponibilidade de informações seguras se 

apresenta com desempenho pífio. Entretanto uma análise crítica sobre sua  

freqüência, considerando-se  que se trata de disponibilidade de informações via 

meios eletrônicos, leva a crer que os entrevistados ao responderem outras questões 

relacionadas aos meios tecnológicos de informação, estavam também contemplando 

este indicador.  

Portanto, entende-se que quando surgiu à pergunta de forma direta sobre a 

disponibilidade de informações seguras, os entrevistados acreditaram já tê-la 
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respondido. Esta hipótese parece justificar tão baixa frequencia deste indicador. 

 

 

4.3 Dimensões da Qualidade 

 

As discussões teóricas sobre as dimensões da qualidade do atendimento 

estão ancoradas na nova concepção da Gestão de Serviços Públicos, concebida a 

partir dos recentes movimentos reformistas do Estado brasileiro, abordados na 

introdução deste estudo, e relembrados aqui como ponto de apoio à discussão que 

ora se abre sobre estas dimensões.  

Esta massa de informações, obtidas através do Mapa de Codificação, 

sintetiza as informações utilizadas na análise e explicação sobre o sistema de 

atendimento da agência previdenciária de Garanhuns. Tem como base os dados 

resultantes da seleção de extratos fornecidos pelas entrevistas dos gestores da 

agência.  

Esta categoria de análise compreende o conjunto de ações empreendidas no 

gerenciamento do sistema de atendimento da agência previdenciária de Garanhuns. 

Possibilita uma análise geral sobre os indicadores, uma vez que aponta para o grau 

de qualidade encontrado naquele sistema, o que contribui para responder o 

problema de estudo: Como a governança no serviço previdenciário pode gerar 

qualidade no atendimento público?   

Informações extraídas dos gráficos 1 e 2 apontam, de forma irrefutável, a 

predominância dos indicadores de celeridade. O estudo mostra que a utilização 

crescente da tecnologia da informação tem uma contribuição de peso na gestão dos 

serviços públicos. Prova cabal da importância desse instrumento para o sistema de 

atendimento da agência, cujos gestores o reconhecem como o maior responsável 

pelos progressos operacionais e gerenciais na prestação de serviços, 

concomitantemente na performance do atendimento. 

Pelo depoimento abaixo se tem uma dimensão da importância e influência da 

tecnologia da informação e da comunicação sobre os processos de governança nas 

organizações, sejam elas públicas ou privadas: 

[...] com o SGA, que é o Sistema de Gerenciamento do Atendimento, 
a gente consegue visualizar fácil. Aqui eu visualizo, por exemplo, se 
a pessoa está há 15 minutos ou a meia-hora na fila.  A questão da 
fila, hoje, a gente tem todo um controle da demanda de quantas 
pessoas procuram a agência do INSS, qual o tipo de serviço, que 
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servidor está atendendo, que servidor é mais eficiente. Aqueles que 
não são a gente redireciona para uma capacitação, então há um 
controle eletrônico (Depoimento, G1) 

 

Diante de tudo que foi pesquisado, estudado o depoimento abaixo parece 

esclarecer  a evolução da gestão da qualidade do atendimento, na governança da  

Previdência Social Brasileira: 

O INSS deu um grande passo nesses últimos anos em relação à 

qualidade do atendimento, ainda tem muito por fazer. Acho que a 

gente tem um longo caminho pela frente, ficou estagnado durante 

mais de 20 anos, sem nenhuma melhoria visível, mas eu acho que 

nesses últimos 8 anos realmente ele conseguiu, acho que em termos 

de avanços na qualidade do atendimento, em termos de tecnologia, 

em termos de melhorias dos sistemas, eu acho que conseguiu 

melhorar  (Depoimento, G1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 98 

5 Considerações Finais  

 

O estudo revelou que atualmente, os serviços públicos do Brasil são bem  

mais   confiáveis  e  melhores  do  que  eram  há  uma  década.  O atendimento ao 

usuário, influenciado de um lado, pelo desenvolvimento das tecnologias da 

informação e, de outro, pelas conquistas  sociais, reflexos da Constituição 88, 

programas de reformas do Estado e decretos federais, que enfatizam a qualidade 

dos serviços públicos, cujo foco é a busca da  satisfação do usuário, passou a ser 

visto como um dever do Estado e um direito do cidadão.  

Esta nova perspectiva, na qual o Estado brasileiro vem reestruturando suas 

funções e papéis,  coloca o serviço público na óptica da gestão da qualidade, o que 

obriga a Instituição Pública a incorporar novos parâmetros de Governança, com 

visão estratégica voltada para uma modernidade capaz de atender as necessidades 

do cidadão. Isto requer estrutura mais flexível e adaptável, para produzir serviços de 

qualidade e atendimento de excelência.  

 Com base no que foi visto neste trabalho, pode-se afirmar que o objetivo 

global da reforma do aparelho do Estado é ―aumentar a sua governança, ou seja, 

sua capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a 

ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos‖ (Brasil, 1995:56).  

É neste contexto de discussão sobre as novas práticas da Gestão Pública, 

que surge a indagação deste estudo, qual seja: Como a governança no serviço 

previdenciária pode gerar qualidade no atendimento ao público? 

Assim, o estudo procurou descrever como se configura o sistema de 

atendimento, sob a perspectiva da qualidade, tendo como referência os indicadores 

de celeridade, fluidez e satisfação como elementos indispensáveis ao alcance das 

melhorias do sistema de atendimento e, por conseguinte, como condição 

imprescindível para se atingir qualidade nos serviços prestados pelo Estado. 

Para representar as instituições públicas optou-se pelo Instituto Nacional de 

Seguros Sociais, por ser uma instituição prestadora de serviços em todo território 

nacional e por ser considerada um dos braços do Estado em suas políticas públicas 

sociais. Razões pelas quais, lida com desafios constantes, quanto à sua capacidade 

de prestar serviços de qualidade. 

Em relação aos desafios o mais recente corresponde ao  Decreto Nº 6.932, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.932-2009?OpenDocument
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de 11 de agosto de 200925, por meio do qual o  Estado procura estabelecer padrões 

de qualidade do atendimento, através de mecanismos que priorizem, tempo 

adequado de espera para atendimento, prazos para a realização dos serviços e  

tratamento a ser dispensado aos usuários no momento  do atendimento.  

Neste contexto, cabe ao gestor público, ater-se às necessidades e 

expectativas do usuário, agindo proativamente, visando  a melhoria contínua e 

sistemática da qualidade dos serviços, sobretudo do atendimento ao público. 

Fatores como cortesia, dinamismo, gentileza, flexibilidade, integração da 

equipe, horário de atendimento, priorização das soluções que atendam as 

necessidades e expectativas do usuário, devem fazer parte constante das 

preocupações do gestor, não apenas para minimizar a críticas aos serviços públicos, 

mas como forma implementar  serviços de excelência. 

Ao considerar a realidade das críticas, formuladas ao longo do tempo, sobre a  

qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, é que este estudo teve 

como  objetivo analisar a percepção dos gestores previdenciários, quanto à 

qualidade do atendimento ofertado pela agência previdenciária de Garanhuns, 

através dos indicadores já declinados  no quinto parágrafo destas considerações. 

É válido ressaltar que as expectativas e percepções sobre a qualidade do 

serviço prestado por um órgão público, principalmente aqueles de cobertura 

nacional, podem mudar ao longo do tempo. Concomitantemente as demandas dos 

usuários mudarão com a evolução social, exigindo novas políticas públicas  e novas 

posturas de gestão.  

Dentro do contexto acima, e com o propósito de ―Descrever como se 

configura, no contexto da gestão dos serviços públicos, a qualidade do atendimento 

na Previdência Social, sob a ótica de seus gestores, na perspectiva da governança 

pública‖, realizou-se uma pesquisa voltada para este propósito, o que possibilitou a 

análise dos indicadores da qualidade do atendimento, tal como discutido neste 

trabalho. 

A análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, permite concluir que os 

indicadores  mais importantes seriam Rapidez de informações, Meios e 

disponibilidades de informações e Percepção de atendimento rápido. Este muito 

mais pelos reflexos da TI (tecnologia da informação), do que pela velocidade das 

                                                           
25

 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil>.  Acesso em 12 de agosto de 2010.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil
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filas, por exemplo.  

Os resultados da pesquisa também revelam, conforme depoimentos dos 

gestores,  a expansão das inovações e da política de serviços implantadas nestes 

últimos cinco anos  na Previdência Social brasileira. Aspectos associados à gestão 

do atendimento apontam para uma melhora significativa na  gestão da qualidade dos 

serviços da Instituição, o que significa que há em curso uma preocupação do gestor  

público com serviços mais eficientes e eficazes.  

Conforme depoimentos dos gestores, ações voltados para a melhoria dos 

processos tradicionais de atendimento, se tornaram mais frequentes nos últimos 

anos. Estas ações correspondem às iniciativas voltadas  para aperfeiçoar as rotinas 

do sistema de atendimento. São exemplos: acompanhamento da performance das 

filas, encaminhamento do usuário, conforme sua  situação, ampliação da bateria de 

atendimento nos dias de maior fluxo de usuários e marcação de atendimento por 

telefone.   

Essas iniciativas têm como propósito reduzir o tempo de espera  de 

atendimento e, ao mesmo tempo, proporcionar  condição  dos  requisitos mínimos 

de atendimento ao público que devem ser estabelecidos pelas instituições públicas, 

em consonância, inclusive,  com os padrões de qualidade do atendimento, 

apontados pelo Decreto 6.932.  

Torna-se interessante ressaltar, que no âmbito do serviço de atendimento da 

agência/lócus, seria oportuno apontar para novas abordagens, estabelecendo uma 

pesquisa mais aprofundada, que envolvesse dois outros atores importantes no 

processo de avaliação da qualidade do atendimento, ou seja, aprofundar a 

discussão ouvindo os servidores atendentes e, principalmente, os usuários.  

Esta suposição está atrela à ideia de que a triangulação desses depoimentos 

enriqueceria, sobremaneira, a discussão iniciada neste trabalho. Ressalta-se, ainda, 

que as limitações deste estudo não permitem sua conclusão, entretanto, a trajetória 

percorrida desde o seu esboço inicial até o momento de sua finalização, serviu para  

corroborar que o Brasil tem se esforçado para modernizar suas instituições, 

procurando melhorar os serviços que presta a sociedade.   

[...] nenhum órgão público hoje possui um volume atendimento 
parecido com o INSS, então, se a gente comparar com 
qualquer outro órgão público, a gente tem um volume 5, 6 
vezes maior de atendimento por dia (G-2). 
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Este depoimento parece deixar claro os avanços das instituições públicas 

brasileiras rumo a modernização de seus processos operacionais e administrativos, 

cujo foco deve ser o cidadão. 

Entretanto, apesar desses avanços, é válido recorrer à tese de que os 

padrões de bons serviços aos cidadãos devem ser obtidos com os próprios usuários, 

ao analisar  o que desejam. Portanto, passa a ser crucial a realização de pesquisas 

junto aos usuários, de forma a obter informações a respeito de suas necessidades, 

bem como sobre formas de melhorar o atendimento (BRESSER- PEREIRA, 1998).  

Entende-se que a pesquisa subsidia o processo de avaliação do sistema de 

serviços, possibilitando o diagnóstico de seu funcionamento ao identificar  os  erros, 

acertos e as modificações necessárias para as melhorias. Assim,  os gestores 

poderão monitorar com maior eficiência, as ações do sistema de  atendimento, 

procurando eliminar as deficiências, os gargalos  apresentados no sistema.  

Faz-se aqui, uma ressalva quanto aos aspectos tangíveis, uma vez que foram 

pouco explorados neste trabalho, mas que têm importância na percepção e 

julgamento da qualidade de um atendimento.  

Assim, na visão do pesquisador, as instalações físicas e o ambiente de 

execução do atendimento são visivelmente bons. Instalações, equipamentos e a 

aparência da natureza do pessoal de contato são favoráveis ao atendimento com 

qualidade, ou seja, aquele capaz de atender às necessidades e expectativas dos 

usuários. Esta observação é importante ao se considerar que os elementos tangíveis 

proporcionam pistas a respeito do caráter atribuído aos serviços. 

No estudo, emergem situações com as quais o pesquisador não esperava, 

mas que são relevantes na compreensão do fenômeno. Uma delas está relacionada 

à questão cultural, fator importante para o sistema de atendimento, pois o 

comportamento do usuário também interfere na performance do sistema.  

Um dos exemplos é extraído do depoimento de um dos gestores ao comentar  

que: 

[...] para o usuário receber informação no guichê de 
atendimento, às vezes leva até uma hora, quando a informação 
foi ou é disponibilizada  através do rádio, da Internet ou da 
televisão. Entretanto as pessoas insistem em tirar sua dúvida 
diretamente na agência (G-1).  
 

A este comportamento, se soma o hábito e a necessidade de serem 

atendidos durante a manhã, quando a agência oferece seus serviços até as 17h30. 
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Este é um caso freqüente, rotineiro no sistema de atendimento daquela agência, em 

que o gestor fica impossibilitado de interferir. 

 Outro fator que interfere no sistema de atendimento está relacionado à 

questão geográfica. Neste  mesmo depoimento, o gestor esclarece que, [...] mesmo 

existindo um funcionário disponível  até o final do expediente para fornecer 

informações, o mesmo quase não é procurado no segundo expediente (G-1). Isto 

porque a maioria dos clientes reside na zona rural de outros municípios, o que os 

torna dependentes de transportes, que geralmente circulam pela manhã. Razão pela 

qual, segundo este gestor, estes usuários costumam chegar cedo à agência. 

 Outro  aspecto desconhecido diz respeito à política de parcerias da 

Previdência Social com órgãos de classe e outras entidades organizacionais, cujo 

propósito é poder  maximizar o  sistema de atendimento previdenciário. 

Quanto aos indicadores pesquisados, dois merecem destaque. O estudo 

mostrou que o Indicador de Celeridade teve sua frequencia maximizada pela 

variável rapidez de Informações. Identificou também, a importância da tecnologia da 

informação como instrumento cada vez mais utilizado no gerenciamento do sistema 

de atendimento previdenciário, o que pode contribuir para o aumento da eficiência e 

da eficácia do desempenho do sistema. 

Não é demais lembrar que, além da dependência do uso de tecnologia, o 

sistema de atendimento depende também da capacitação dos funcionários e do uso 

eficaz das informações disponíveis, como meios de potencializar o sistema. 

Outro indicador que merece destaque é o de Satisfação. Esperava-se que a 

agência utilizasse algum instrumento de aferição, in loco, do nível de satisfação dos 

clientes. Isto não ocorre diretamente, pois segundo depoimento, este instrumento é 

utilizado através da Sala de Monitoramento do Atendimento (SALA), que consiste 

em um sistema de acompanhamento e monitoração, em tempo real, das condições 

de atendimento de qualquer agência do território nacional.  

Assim, foram abordados aspectos alinhados a gestão dos serviços públicos, 

com foco nas questões sobre o sistema de atendimento, sob a ótica do gestor que 

representou a voz de outros atores envolvidos e interessados na melhoria da 

qualidade do atendimento. Nesta perspectiva, o estudo conclui que: 

 A gestão da qualidade dos serviços públicos pode criar condições capazes de 

atender as necessidades e expectativas do usuário; 

 É possível adotar e manter um modelo de gestão de qualidade e obter bons 
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resultados; 

 A valorização e o engajamento das pessoas na organização representam 

fator decisivo, para melhoria da qualidade dos serviços públicos; 

 As organizações públicas precisam desenvolver a cultura da qualidade como 

ferramenta estratégica e indispensável para a melhoria dos serviços; 

 Fomentar a cultura da aprendizagem contínua, o uso da tecnologia e a  

criatividade  gerencial, são  fatores fundamentais para a modernização de 

qualquer  organização; 

 As instituições públicas são tentáculos de um Estado democrático, 

contribuindo para o bem-estar social, através da qualidade dos serviços que 

prestam; 

 É preciso entender que a qualidade depende da participação dos atores 

envolvidos na prestação de serviços; 

 Os indicadores de celeridade, fluidez e satisfação, utilizados para avaliar a 

gestão da qualidade do atendimento, na agência previdenciária de 

Garanhuns, através da percepção dos gestores, atendem aos propósitos 

deste estudo. 

 

Acredita-se que o conjunto de informações levantadas neste trabalho oferece 

uma resposta a pergunta inicial que direcionou este estudo: como a governança no 

serviço previdenciário pode gerar qualidade no atendimento público? Estas 

informações possibilitam considerar que os serviços previdenciários são prestados 

de forma satisfatória, entretanto, alguns aspectos continuam carentes de atenção 

por parte dos gestores responsáveis pelo sistema de atendimento, para que se atinja 

o padrão de qualidade desejado nos serviços públicos. 

Assim, ao se contemplar um dos objetivos deste trabalho, que é o de propor 

estratégias que otimizem o sistema de atendimento previdenciário, procura-se, 

também, através das sugestões abaixo, contemplar aqueles aspectos carentes de 

atenção, detectados no trabalho.  

Dessa forma, espera-se que as questões abordadas a seguir sirvam como 

vetores que apontem ações, as quais o gestor possa adotar como estratégias de 

gestão da qualidade do atendimento.  

 É importante a utilização, in loco, de instrumentos de avaliação do sistema de 

atendimento com o usuário, fonte garantida de informações. A avaliação deve 
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favorecer o diagnóstico do funcionamento do sistema, mostrando erros, 

acertos e possibilidades de modificações para melhorias, sendo pertinente 

desenvolver pesquisas de satisfação junto aos usuários, de forma que o 

sistema seja permanentemente avaliado e aperfeiçoado; 

 A nova concepção de gestão pública recomenda que conhecer e reconhecer 

as necessidades dos usuários, passa a fazer parte das estratégias de gestão 

dos órgãos públicos; 

 O gestor público deve estar comprometido com a oferta de serviços e 

atendimento de qualidade à sociedade; 

 Há uma nova dinâmica em andamento quanto a relação ―órgãos públicos 

versus usuários‖, em função da importância atribuída ao cidadão, pelo 

Estado, com maior ênfase na última década;  

 Os padrões de qualidade devem fazer parte da rotina do atendimento, como 

forma garantir a satisfação do usuário; 

 Será válida, toda estratégia que minimize tempo de espera para o 

atendimento, seja nas filas, seja na entrega ou despache de documentos. 

 

Diante dos apontamentos levantados, é válido sugerir a continuidade deste 

estudo por parte dos interessados nas questões da governança pública, 

principalmente quando se percebe que há uma nova relação entre órgãos públicos 

versus usuários, o que justifica, academicamente, a importância de pesquisas sobre 

gestão da qualidade de serviços, indicadores de qualidade, medidas de 

desempenho, qualidade do atendimento, satisfação do cliente. 

O fenômeno pesquisado apresenta algumas variáveis subjetivas, o que exige, 

para sua ampla compreensão, novos estudos sobre outras variáveis, a exemplo de 

estudo sobre o grau de satisfação dos usuários. Assim, espera-se ter contribuído 

para o enriquecimento da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. 
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APÊNDICE A 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

 

Caracterização da Instituição respondente.                

Data: 14/09/2010  

Razão Social/nome fantasia: Instituto Nacional de Seguridade Social  

Endereço: Rua XV de novembro, s/n. Garanhuns. PE 

Telefone: (87) 3762.8923  

Números de Funcionários: 28 

Nome do Entrevistado: André Luiz de Freitas 

Função: Gerente de Atendimento  

E-mail: andre.freitas@previdencia.gov.br 

Tempo de Atuação: 13 anos.    

Formação: Administração de Empresas  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Pedimos a Gentileza responder, conforme seu entendimento, as questões que serão 

levantadas, as quais farão parte de uma pesquisa de Estudo de Caso de uma 

Dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste, da UFPE. 

 

Questões: 

 

 O que fazemos é em relação à questão do atendimento. Pesquisas 

demonstram uma média considerável de clientes que não sabem utilizar o auto-

atendimento. Em sua opinião, o que pode ser feito para facilitar, ou seja,  fluir melhor 

este tipo de atendimento? 

 Existe algum tipo de atendimento prévio na agência, e como este tipo de 

serviço facilita a vida do cliente? 

 Como os atendentes são orientados para facilitar as situações de dúvidas dos 

clientes? 
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 O que dizer sobre a adequação dos meios, digo,das  instalações e do pessoal 

para facilitar o atendimento? Ou seja, para que haja fluidez no sistema de 

atendimento desta agência. 

 Existe estratégias desenvolvidas para manter o maior número possível de 

guichês e atendentes na agência? 

 Comente sobre a velocidade da fila de espera desta agência. 

 Em sua opinião, existe algo que pode ser feito para aumentar a velocidade no 

guichê de atendimento? 

 O que considera como gargalos que diminuem a rapidez na entrega de 

documentos, por exemplo? 

 Em relação à rapidez nos despachos de processos, que comentários o que 

deveria ser feito? 

 Com que grau de rapidez o cliente obtém informações na agência? 

 O Programa Nacional de Gestão Pública de Desburocratização, conhecido 

como GESPÚBLICA, foi instituído em 2005, e tem como um dos seus objetivos, a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Nesse 

entendimento, qual sua opinião sobre a satisfação do cliente nos últimos 5 anos?            

 Ao considerar que a agência oferece serviço de auto-atendimento, o Senhor 

diria que a satisfação do cliente é plena? 

 Quais considerações o senhor faria em relação a satisfação do cliente sobre o 

sistema de atendimento, no que diz respeito  a rapidez, facilidade no atendimento e  

instalações de uma forma geral? 

 Existem estratégias de acompanhamento de como os clientes estão sendo 

tratados pelos atendentes? Como isso interfere na satisfação do cliente?  

 Considerando a rapidez no atendimento da agência, a facilidade ou fluidez, 

como esse atendimento acontece e a satisfação do cliente que nota o Senhor  daria 

entre 0 e 5? E por quê? 
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APÊNDICE B 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

Caracterização da empresa respondente.                

Data: 08/13 e 14/09/2010  

Razão Social/nome fantasia: Instituto Nacional de Seguridade Social  

Endereço: Rua XV de novembro, s/n. Garanhuns. PE 

Telefone: (87) 3762.8923  

Números de Funcionários: 28 

Nome do Entrevistado: Francisco Alencar 

Função: Gerente Executivo  

E-mail: francisco.alencar@previdencia.gov.br 

Tempo de Atuação: 25 anos.    

Formação: Administração de Empresas  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Pedimos a Gentileza responder, conforme seu entendimento, as questões que serão 

levantadas, as quais farão parte de uma pesquisa de Estudo de Caso de uma 

Dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste, da UFPE. 

  

Questões: 

 

1ª Entrevista (08/09/2010) 

 

 Que comentários o senhor faria sobre a velocidade das filas de espera da 

agência? 

 Em relação ao atendimento nos guichês,  existe algo que pode ser feito para 

aumentar a velocidade do atendimento, ou no seu entendimento o atendimento está 

dentro da normalidade? 

 Quantas pessoas foram atendidas hoje na agência Garanhuns? Qual o tempo 

médio de atendimento, tanto nas filas como nos guichês? Quantos atendentes 
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tinham trabalhando? 

 Naturalmente que existe uma média de atendimento tanto do cliente que está 

na fila de espera, como o cliente que está no guichê. Qual é a média desses dois 

momentos? 

 Existem gargalos que diminuem a rapidez na entrega de documentos, ou 

seja, existe algum tipo de gargalo que poderia ser removida? 

 Em relação à rapidez nos despachos de processos, que comentários o 

Senhor faria? 

 Com que grau de rapidez o cliente obtém informações na agência de 

Garanhuns? 

 

2ª Entrevista - (13/09/2010) 

 

 Existem, na agência, estratégias de pesquisa sobre satisfação do cliente? Se 

existem, como elas ocorrem? 

 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratizacão 

(GESPÚBLICA) que Foi instituído em 2005,  tem como um de seus objetivos a  

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Neste 

entendimento, qual sua opinião sobre a satisfação do cliente, nos últimos cinco 

anos?  

 Ao considerar que a agência oferece serviço de auto-atendimento, o senhor 

diria que a satisfação do cliente é plena? 

 Quais considerações o senhor apresentaria em relação à satisfação do 

cliente, ao considerar como um todo o sistema de atendimento da agência? 

 Existem estratégias de acompanhamento de como os clientes estão sendo 

tratados pelos atendentes? Como isso interfere na satisfação do cliente? 

 

3ª Entrevista (14/09/2010) 

 

 Pesquisas  demonstram  uma média considerável de clientes que não sabem 

utilizar o auto-atendimento. Em sua opinião o que pode ser feito para facilitar, ou 

seja, fluir melhor este tipo de atendimento? 

 Existe algum tipo de atendimento prévio na agência? E como este  serviço 

facilita a vida do cliente?  
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 Como os atendentes são orientados para facilitar as situações de dúvidas dos 

clientes? 

 O que dizer sobre a adequação dos meios (instalações e pessoal), para 

facilitar o atendimento, ou seja, para que haja fluidez no sistema de atendimento da 

agência? 

 Quais as estratégias desenvolvidas para manter o maior número possível de 

guichês e atendentes? 
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APÊNDICE C 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

Caracterização da empresa respondente.                

Data: 15/09/2010  

Razão Social/nome fantasia: Instituto Nacional de Seguridade Social  

Endereço: Rua XV de novembro, s/n. Garanhuns. PE 

Telefone: (87) 3762.8923  

Números de Funcionários: 28 

Nome do Entrevistado: Ana Paula Coutinho 

Função: Chefe de RH e Atendimento  

Tempo de Atuação: 11 anos.    

Formação: Administração de Empresas  

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Pedimos a Gentileza responder, conforme seu entendimento, as questões que serão 

levantadas, as quais farão parte de uma pesquisa de Estudo de Caso de uma 

Dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste, da UFPE. 

 

Questões: 

 

 Comente sobre a velocidade das filas de esperas da agência. 

 Em relação à rapidez nos despachos de processos, que comentários fezer? 

 Com que rapidez o cliente obtém informações aqui  na agência Garanhuns? 

 Na agência existe estratégia de pesquisa sobre a satisfação do cliente? Se 

existe, como ela ocorre? 

  Numa escala de 0 a 5, que valor atribuir a satisfação do usuário, no processo 

de atendimento, considerando a rapidez do atendimento, as facilidades ou fluidez?  

 Fale um pouco sobre a gestão do atendimento.  Parece que existe um novo   

programa  do INSS, é isto mesmo?  


