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Resumo

A gestão da qualidade e o efetivo atendimento ao público no INSS é uma questão relevante no
serviço  público  e,  sobretudo,  para  os  cidadãos-usuários,  e  que  constantemente  tem-se  o
conhecimento de reclamações quanto a qualidade do atendimento. Buscou-se então, através
do  presente  trabalho,  levantar  informações  sobre  como  acontecem  algumas  atividades  e
processos de atendimento no INSS, assim como, as possibilidades de melhorias diante das
possíveis lacunas. Para isso, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica para obter
informações sobre como são implementados o controle da qualidade nos sistemas do INSS e
as entrevistas para conhecer  in loco como acontece de fato o atendimento ao público nas
agências pesquisadas. Alcançou-se como resultado, a importância que o comprometimento
com  a  qualidade  tem  na  prestação  dos  serviços  públicos,  os  avanços  já  realizados,  as
dificuldades ainda existentes e a viabilidade de se atingir a excelência na gestão e satisfazer as
expectativas dos cidadãos-usuários. 

   
Palavras-Chave:  gestão  da  qualidade,  atendimento  de  excelência  nos  serviços  públicos,
participação social.

1 – Introdução

A qualidade  dos  processos,  produtos  e  serviços  é  de  suma importância  para  uma
organização, seja ela privada ou pública, pois é preciso atender às necessidades e expectativas
das  pessoas/clientes  da  melhor  maneira  possível,  visando  sempre  à  satisfação  de  suas
necessidades.  O  processo  em  um  sistema  da  qualidade  proporciona:  a)  entendimento  e
consistência no atendimento a requisitos; b) a consideração de processos em termos de valor
agregado;  c)  o  atingimento  de  desempenho eficaz  de  processo;  d)  melhoria  de  processos
baseada na avaliação de dados e informação. (NBR ISO 9000:2015).

Trata-se de um compromisso de avaliação contínua em que o esforço na educação e o
envolvimento de todos são cruciais  para o sucesso da melhoria  da qualidade.  A melhoria
contínua pode ser definida como um processo de inovação incremental, focada e contínua,
envolvendo toda a organização (BESSANT, CAFFYN e GALLAGHER, 2000). O que pode
contribuir bastante para a melhora no desempenho do órgão. Para Irani et. al. (2004), por sua
vez, destacam dois grupos de características essenciais para a prática da melhoria contínua. O
primeiro grupo trata das características individuais, referentes às habilidades e condutas dos
funcionários. O segundo grupo consiste nas características organizacionais, isto é, refere-se
aos aspectos culturais e estruturais que a promovem. 

Hoje, a qualidade do INSS está de acordo com os parâmetros de qualidade exigidos
pelo próprio órgão?  De acordo com o mapa estratégico  elaborado pela  autarquia  para o
quadriênio 2016/2019, no que se refere à excelência do atendimento nos processos internos, 
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estão previstos: garantir acesso aos serviços de forma transparente e tempestiva; aprimorar a
prevenção de riscos ocupacionais e mitigar os efeitos da incapacidade laboral;  estabelecer
comunicação efetiva com a sociedade; aperfeiçoar a gestão de pagamento de benefícios.

A avaliação de desempenho dos empregados públicos e das agências do INSS existe
de fato? É compatível com as melhores práticas de gestão? A base para o sucesso de um
sistema  de  medição  de  desempenho,  tem  como  princípio:  medir  somente  as  coisas  que
indiquem  o  sucesso  organizacional;  manter  um  conjunto  de  medidas  equilibradas,
considerando as perspectivas das pessoas que tomam decisões, incentivando a participação
sobre o que deve ser medido; envolver os funcionários na configuração e implementação do
quadro de indicadores de desempenho; alinhar os objetivos e as estratégias organizacionais
com as medidas, de forma a proporcionar suporte à tomada de decisões; e orientar os esforços
para cumprimento das metas estabelecidas. (KAPLAN e NORTON, 1996). 

Tendo em vista as frequentes reclamações de cidadãos/usuários dos serviços prestados
pelo INSS, deduz-se que o atendimento ainda esteja deixando lacunas. A Controladoria Geral
da União avaliou os controles implementados  pelo INSS e detectou que:   o instituto tem
dificuldades  para  impedir  o  pagamento  de  benefícios  a  pessoas  falecidas;  há  casos  de  o
mesmo Número de Identificação do Trabalhador – NIT, estar indevidamente relacionado a
mais  de  uma pessoa;  ficaram comprovadas  falhas  no processamento  e  na  conferência  do
pagamento de benefícios, dentre outras falhas apresentadas.

Diante de tais problemas identificados, o presente trabalho procura captar informações
sobre  como  funciona  a  logística,  os  critérios  de  prazos,  os  processos  de  atendimentos,
objetivando identificar as possibilidades de melhorias diante das falhas existentes atualmente
no INSS, permitindo assim, que os cidadãos-leitores que se interessam sobre o tema, possam
tomar  consciência  dessas  possibilidades,  assim  como,  dos  problemas  ainda  existentes  no
sistema de atendimento dos serviços prestados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.

Cabe salientar que as organizações públicas vêm buscando a melhoria e a eficiência no
atendimento ao público através da implementação de novos métodos de gestão. Essa é uma
questão a ser muito bem trabalhada, pois é bastante interessante aumentar a eficiência de seus
processos, primando pela efetividade, esta que é o resultado esperado pela sociedade. Ou seja,
serviços que a sociedade anseia e necessita, com a devida qualidade. 

Por conseguinte, é relevante que as organizações públicas se preocupem com a gestão
da qualidade de tudo o que a envolve pois, muitas vezes, os serviços públicos prestados ao
cidadão não correspondem às suas reais necessidades. O que faz assim, com que ele se sinta
prejudicado e até mesmo injustiçado por não ter respeitados os seus direitos constitucionais no
que tange à prestação dos serviços públicos, dever esse, do Estado.  

O artigo tratará sobre a realidade pesquisada no atendimento do Instituto Nacional do
Seguro  Social,  a  tentativa  da  implantação  de  processos  de  melhoria  que  o  órgão  vem
aplicando na sua gestão em busca da eficiência, efetividade e, consequentemente, da busca
pela excelência do atendimento ao usuário/cidadão.  Para isso, no entanto, o INSS lançou “O
Plano de Expansão da  Rede de  Atendimento  da  Previdência  Social”  (PEX),  que  prevê  a
implantação e o funcionamento de novas 720 agências, ampliando assim, a sua capilaridade.
Além disso, o INSS também implantou o projeto de atendimento para concessão de alguns
benefícios, em no máximo 30 minutos. Contudo, vale ressaltar que, apesar da preocupação e 
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das tentativas de engajamento na melhoria dos processos e serviços a serem prestados, ainda é
evidente que há muito que fazer para que a efetividade ocorra substancialmente.

Além  disso,  é  importante  destacar  que,  segundo  Regina  Pacheco  (2004,  p.4),
atualmente, existe certo consenso, entre os formuladores de políticas públicas e acadêmicos
da área, de que nas democracias contemporâneas a preocupação com o aprimoramento da
qualidade dos serviços públicos disponibilizados aos cidadãos deve fazer parte de uma agenda
de gestão pública.  Isso confirma que é óbvia a necessidade do controle  da qualidade  dos
processos e do atendimento ao público para que,  posteriormente,  seja objeto de discussão
como política pública.

2 - Revisão Bibliográfica

2.1.  Gestão e Controle da Qualidade

Devido  às  mudanças  que  acontecem  no  mundo,  as  empresas,  sejam  públicas  ou
privadas, estão sendo obrigadas a alterarem a forma de planejar, organizar, dirigir e controlar
as suas atividades. E, para conseguirem um desempenho eficaz nos processos e na prestação
de  seus  serviços,  buscam  acompanhar  essas  mudanças  e  o  que  elas  proporcionam,
desenvolvendo  novas  maneiras  de  administrar  para  que  a  qualidade  prevaleça  e  consiga
atender às necessidades e expectativas dos clientes.

Na Administração Pública, depois da Reforma Gerencial de 1995, começou-se a se
preocupar mais com a qualidade dos serviços prestados à população, buscando a excelência
na gestão pública e a efetividade das suas atividades e políticas públicas.

Moller (1992, p. 14) concebe a qualidade como:

Integrada  por  dois  fatores:  a  qualidade  técnica  (“lucros”)  e  a  qualidade
humana (“além lucros”). A qualidade técnica visa satisfazer às exigências e
às expectativas concretas, como, por exemplo, tempo, qualidade, finanças,
taxa  de  defeitos,  função,  durabilidade,  segurança,  garantia.  A  qualidade
humana, por sua vez, visa satisfazer às expectativas e desejos emocionais,
como,  por  exemplo,  lealdade,  comprometimento,  consistência,
comportamento, credibilidade, atitudes, atenção. É importante ressaltar que
os  conceitos  de  “qualidade  técnica”  e  de  “qualidade  humana”  são
complementares.

Infere-se, portanto, que a qualidade pode ser técnica e humana. A qualidade técnica é
o que se espera realizar através de instrumentos tangíveis,  utilizando destes para que tudo
ocorra da melhor maneira possível. Por exemplo, se uma empresa decide lançar um brinquedo
no mercado, ela pode utilizar de diversos meios para que o mesmo tenha qualidade, como a
segurança quanto às peças, estas que podem ser engolidas por crianças e, a sua resistência
quanto à queda. Já a qualidade humana é o resultado, a sensação, o sentimento, que se espera
alcançar quanto ao que está sendo feito. No exemplo do brinquedo, o resultado que se espera
em adquirir o produto é a diversão, a felicidade da criança, assim como a credibilidade, 
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lealdade e confiança dos pais quando acredita e pode comprovar que o brinquedo contém a
qualidade que esperava. Como podemos perceber, uma qualidade complementa a outra.

No entanto, embora as organizações busquem constantemente melhorias para oferecer
produtos e serviços com qualidade, um dos precursores da qualidade diz:

O fator crítico é que a maior parte do planejamento da qualidade tem sido
feita por amadores. Todos os planejadores se defrontam com a necessidade
de  atingir  metas  múltiplas:  um  orçamento,  uma  programação,  uma
especificação  de  qualidade,  um  procedimento  obrigatório,  uma
regulamentação governamental. E pelo fato de não terem experiências nas
disciplinas da mesma, eles são amadores no mais amplo sentido da palavra.
(JURAN, 1993, p.237).

Entende-se, conforme as palavras de Juran (1993), que a qualidade deve ser planejada
por pessoas que a entendam e que também saibam como aplicá-la da melhor maneira possível.
Não basta ter no cotidiano dos responsáveis a obrigação de ter de realizar as suas funções e
prerrogativas  preestabelecidas,  mas  também,  que  tenham conhecimento  vasto sobre como
realizá-las concomitantemente com a qualidade.

O controle da qualidade deve ser exercido com perspicácia por todos da organização,
por isso a importância do treinamento constante dos planejadores para que isso aconteça.

Cabe, ainda, destacar o pensamento de Tribus, (1997, p. 61):

A qualidade é o que faz possível para o seu consumidor ter um caso de amor
com  os  seus  produtos  ou  serviços.  Dizer  pequenas  mentiras,  baixar  os
preços,  acrescentar  novas  características  pode  criar  um  apaixonado
temporário.  Amor  é  sempre  inconstante.  Assim,  é  necessário  manter-se
sempre perto de quem se quer lealdade. Deve-se estar sempre alerta, sempre
procurando  o  que  satisfaça  seus  consumidores.  O  namoro  nunca  está
acabado, melhoria contínua é necessária para manter consumidores leais.

De acordo com o raciocínio de Tribus (1997), compreende-se que a qualidade é o que
faz o consumidor sentir  em relação ao produto ou serviço.  É uma satisfação maior,  uma
relação  de  fidelidade,  honestidade,  um comprometimento  de  excelência  que  se  tem  com
aquilo que se fornece e com quem recebe.  É uma busca frequente daquilo que agrada ao
outro,  para  melhor  servi-lo,  melhor  atende-lo.  Além  disso,  é  necessário  que  haja  uma
constante interação com o cliente para que seja possível saber se o mesmo está satisfeito com
o que lhe foi proporcionado.

A busca por opiniões, sugestões e reclamações dos clientes ajudam muito na gestão da
qualidade dos produtos e serviços, pois com essas informações, têm-se um conhecimento e
uma  compreensão  necessários  para  que  a  organização  possa  atender  efetivamente  as
necessidades e expectativas daqueles que são a razão da sua existência.

2.2. Atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social

Foi publicada (em 11/03/2014), no  site da Previdência Social,  uma matéria sobre a
Gestão no Atendimento no INSS, na qual dizia que “o tema do quinto encontro do ciclo de 
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evento Gestão em Destaque foi o Programa de Gestão do Atendimento no INSS e o fim das
filas nas Agências da Previdência Social”. Ainda foi mencionado sobre a oportunidade que os
participantes  tiveram de  conhecer  um pouco mais  sobre  como foi  criado e  implantado  o
projeto  que  promoveu  a  excelência  no  atendimento  ao  cidadão,  simplificou  rotinas  de
trabalho, implementou o modelo de gestão mais participativo com foco nos processos e nos
resultados, além da valorização dos servidores.

Ainda,  foi  evidenciado  que,  durante  o  “Gestão  em  Destaque”,  foi  mostrado  aos
participantes como funciona a Sala de Monitoramento do INSS. A ferramenta, desenvolvida
pelos próprios servidores do instituto, possibilita acompanhar em tempo real o atendimento
nas 1.449 agências da Previdência Social espalhadas em todo o país. Com isso, houve uma
redução significativa no tempo de concessão de benefícios e na análise  de processos,  por
exemplo.

A implantação do projeto possibilitou muitas melhorias na gestão das agências, como
mudanças  bastante  significativas  nas  suas  rotinas,  fazendo com que a  atenção  em alguns
processos  fosse  dada  com  mais  tranquilidade  e  efetividade;  além  da  valorização  dos
servidores.  A  participação  do  cidadão,  entretanto,  também  facilitou  o  andamento  dos
processos, pois permitiu a obtenção de informações importantes com maior rapidez.

Infere-se,  portanto,  dessa  matéria,  que  o  INSS  vem  trabalhando  para  melhorar  o
atendimento aos usuários de diversas maneiras. Dessa forma, o instituto expôs no encontro
que  a  tecnologia  também  foi  fundamental  para  que  houvesse  melhorias  eficazes  quando
mostrou a Sala de Monitoramento. Através desta ferramenta foi possível perceber que haveria
uma maior agilidade nos processos de concessão, e, consequentemente, essa nova maneira de
atendimento melhoraria a vida dos segurados e outros interessados. Além disso, vale ressaltar
que, o fim das enormes filas e das demoradas esperas nas agências foram os fatores mais
importantes dessa nova modalidade de atendimento.

Entretanto, no Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo nº 42,
da Controladoria Geral da União, foram identificadas, conforme citação a seguir, falhas na
gestão do Instituto:

A partir  dos  exames  foram evidenciadas  fragilidades  e  inadequações nos
mecanismos  e  instrumentos  associados  à  concessão  e  manutenção  do
auxílio-doença.  Assim,  no que se refere  ao atendimento ao segurado nos
horários agendados verificou-se que, mesmo com a implantação do Sistema
de Registro Eletrônico de Frequência (SISREF), o INSS necessita aprimorar
os instrumentos para garantir o controle regular da jornada de trabalho dos
PMP/SMP.

  
                 Pode-se perceber que mesmo disponibilizando de um Sistema de Registro
Eletrônico de Frequência,  algumas atividades não estão sendo realizadas com a eficiência
esperada  pelo  mesmo,  ou  seja,  ainda  há  carências  em  sua  estrutura  para  que  o  sistema
funcione plenamente. Além disso, mais da metade de uma significativa quantidade de amostra
de laudos de perícia médica não possui informações suficientes e/ou convincentes para atestar
a condição do segurado, favorecendo a implantação de uma desordem no sistema e uma falta
de controle sobre os fatos ocasionando assim, um descontrole quanto à gestão dos recursos e
processos, além de outros prejuízos.
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Infere-se  que,  o  controle  de  prazos,  períodos  e  exigências  de  documentação,  não  estão
acontecendo na sua totalidade. Além destes, também foi constatado que há pagamentos de
benefícios indevidos, ou seja, não está sendo realizado um controle sobre a real situação dos
segurados - se realmente os mesmos têm direito ao benefício -, se ainda estão vivos, dentre
outros.

2.3.  Avaliação de Desempenho no Instituto Nacional do Seguro Social

A avaliação desempenho deve ser feita periodicamente pelas instituições. Trata-se de
uma  prática  até  pouco  tempo  pouco  utilizada  e  que  nos  últimos  anos  tem  crescido
significativamente nas instituições, inclusive nas públicas.

No  entanto,  conforme  Chiavenato  (2000,  p.  323),  as  práticas  de  avaliação  de
desempenho não são novas. Desde que um homem dê emprego ao outro, o seu trabalho passa
a ser avaliado considerando a relação custo e benefício. Depreende-se então que, o servidor
ou empregado deve se conscientizar de que o seu trabalho está sendo avaliado e que assim
deve se tornar responsável e cuidadoso com o trabalho desenvolvido, especialmente na área
pública, onde o Estado serve ao cidadão.

Para  Lucena  (1992):  Avaliação  é  a  verificação  formal  e  permanente  dos
resultados  alcançados  comparados  com  os  padrões  de  desempenho
estabelecidos  e  o  termo  desempenho  é  definido  como:  Compreende  a
atuação  do  empregado em seu  posto  de  trabalho,  traduzida  em projetos,
atividades ou tarefas que lhe foram atribuídas, assim como os resultados que
dele se espera, definidos por padrões de desempenho. (LUCENA, 1992, p.
77).

Conforme Lucena, entende-se que uma avaliação é a verificação de um resultado, e
esse mesmo resultado deve ser comparado a padrões estabelecidos.  Assim, a avaliação de
desempenho de um trabalhador é valorado de acordo com o modelo determinado.

 
Conforme  publicado  na  revista  de  administração  IMED  (Faculdade  Meridional  –

Instituto de Desenvolvimento Humano), 2 (2), 2012, Pag. 129-137:

A implantação da avaliação de desempenho ocorreu de maneira progressiva.
O primeiro passo foi a criação da Carreira do Seguro Social, com a inclusão
na folha de pagamento dos servidores, da Gratificação de Desempenho da
Atividade do Seguro Social - GDASS, com um valor fixo limitado até a
regulamentação efetiva dos critérios de avaliação.

A  avaliação  também  foi  dividida  em  duas  modalidades:  A  avaliação
Institucional,  visando medir  a qualidade dos serviços prestados:  No nível
funcional  da  avaliação  foram  definidos  os  seguintes  fatores  a  serem
avaliados: flexibilidade às mudanças; relacionamento interpessoal; trabalho
em  equipe;  comprometimento  com  o  trabalho;  e  conhecimento  e
autodesenvolvimento. Já  no  nível  gerencial,  os  fatores  de  avaliação  são:
liderança; planejamento; comprometimento com o trabalho; gestão das 
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condições  de  trabalho  e  desenvolvimento  de  pessoas;  e  relacionamento
interpessoal.

Considerando  as  informações  contidas  na  revista,  inferiu-se  que  a  avaliação  de
desempenho foi implantada progressivamente, sendo a criação da Carreira do Seguro Social o
primeiro passo, com inclusão da folha de pagamento e a gratificação de desempenho. E foram
levados em consideração e definidos,  ainda,  os princípios  que nortearam a avaliação,  que
foram  os  referentes  às  pessoas,  à  importância  da  participação  na  gestão,  avaliação  e
responsabilidade conjunta, redução de custos, dentre outros.

Ao final dessas avaliações, dependendo do resultado do desempenho, é permitido um
acréscimo financeiro ao servidor e à instituição. Portanto, serve como uma motivação para
que a gestão, os serviços, e consequentemente o atendimento ao cidadão ocorra com mais
eficiência, eficácia e efetividade, zelando pela excelência em cada atividade e tarefa.

2.4. Qualidade e Participação

A participação e o engajamento de todos os envolvidos na gestão da qualidade são
essenciais, pois os resultados costumam ser melhores quando há o conhecimento do que se
pretende realizar.  Na administração  pública,  por  exemplo,  para  que a  qualidade  dos  bens
fornecidos e dos serviços prestados à população efetivamente aconteça, o comprometimento
de todos – gestor, fornecedor, cidadão/cliente - é primordial.

De acordo com Bresser Pereira quanto ao Programa de Qualidade e Participação na
Administração pública, MARE (1997) cabe destacar:

A ênfase na participação representa o envolvimento de todos os servidores,
independentemente de nível,  cargo ou função, com a melhoria do serviço
público, e o compromisso de cooperação entre gerentes e gerenciados com a
busca de solução dos problemas, com o aperfeiçoamento contínuo e com a
satisfação dos clientes internos e externos da organização. A Qualidade tem
no processo o seu centro prático de ação e compreende a definição clara dos
clientes - usuários do serviço público- e dos resultados esperados; a geração
dos indicadores de desempenho; a preocupação constante como o fazer certo
o  que  é  certo  da  primeira  vez,  envolvendo  todos  os  servidores  com  o
compromisso de satisfazer o usuário do serviço público.

Infere-se, portanto, que, além da percepção da importância da qualidade por parte de
todos os envolvidos no serviço público, é importante  enfatizar  a participação social  como
fator relevante para que a gestão da qualidade ocorra eficazmente. Os servidores precisam
sentir-se comprometidos com o que fazem e conscientes de que a interação entre eles e a
sociedade pode facilitar em muito a melhoria na prestação dos serviços. Cabe ressaltar ainda,
que,  as ferramentas  disponibilizadas  no processo são a  base para que haja  condições  das
atividades serem executadas com efetividade e excelência.

3 - Metodologia
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Vergara (2000),  classifica  os  tipos  de pesquisa quanto aos  fins  a  que se destina e

quanto  aos  meios  de  investigação.  Tendo  como  parâmetro  essa  classificação,  a  pesquisa
objeto  desse  trabalho  foi  enquadrada  aos  fins  a  que  se  destinou  como  do  tipo  pesquisa
bibliográfica, pois foi desenvolvida a partir de materiais publicados em livros, dissertações,
artigos e teses e, também do tipo descritiva, pois houve o registro, análise e a correlação de
fatos ocorridos sem a sua manipulação.

Foi  utilizado  o  método  qualitativo  para  obter  as  informações  necessárias  ao
desenvolvimento  da  pesquisa,  ouvindo  as  opiniões  dos  cidadãos/usuários  na  busca  de
hipóteses do problema, a fim de interpretá-los e poder analisá-los. Fornecendo assim, insumos
importantes para a qualidade e riqueza do trabalho. 

Godoy (2005): destaca alguns pontos fundamentais para se ter uma "boa" pesquisa
qualitativa, tais como:

credibilidade,  no  sentido  de  validade  interna,  ou  seja,  apresentar
resultados  dignos  de  confiança; transferibilidade,  não  se  tratando  de
generalização,  mas  no  sentido  de  realizar  uma  descrição  densa  do
fenômeno  que  permita  ao  leitor  imaginar  o  estudo  em  outro
contexto; confiança em  relação  ao  processo  desenvolvido  pelo
pesquisador; confirmabilidade (ou  confiabilidade)  dos  resultados,  que
envolve  avaliar  se  os  resultados  estão  coerentes  com  os  dados
coletados; explicitação  cuidadosa  da  metodologia,  detalhando
minuciosamente como a pesquisa foi realizada e, por fim, relevância
das questões de pesquisa, em relação a estudos anteriores.

A pesquisa qualitativa, segundo Godoy (2005), é boa se houver algumas qualidades
afirmativas, como a credibilidade, a transferibilidade e a confiança. Para ele, uma pesquisa
qualitativa deve ser feita com bastante minuciosidade no que diz respeito a alguns pontos.
Deve-se acreditar no que se está apostando, primar pela efetiva transferência de informações,

fazendo com que, ainda, seja possível usá-las para associação a outros casos, a exatidão do
que foi coletado com o que se espera, dentre outros.

No  entanto,  chegou-se  à  conclusão  que  a  utilização  da  pesquisa  descritiva  foi  de
grande valia para a observação e compreensão direta dos fatos, a análise dos acontecimentos e
das atividades no cotidiano das pessoas nas organizações.  Segundo Gil (2008), a pesquisa
descritiva descreve as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas
peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como, o
questionário e a observação sistemática.

A pesquisa bibliográfica também foi fundamental para conhecimentos conceituais do
assunto  tratado.  Os  livros  consultados  possibilitaram  uma  análise  detalhada  de  como  a
qualidade é vista pelos estudiosos e como ela se aplica nas organizações.

No que se refere à entrevista, esta que foi o instrumento da coleta de dados utilizado
na pesquisa, Marconi & Lakatos, (1999, p. 94), conceitua a mesma como sendo o encontro
entre  duas  pessoas,  a  fim  de  que  uma  delas  obtenha  informações  a  respeito  de  um
determinado assunto.
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Dessa forma, a pesquisa realizada foi a do tipo estruturada, ou seja, houve um roteiro

previamente estabelecido no qual as perguntas foram elaboradas. As questões apresentadas
foram respondidas  com as  seguintes  escalas  de repostas:  ótimo,  bom,  regular  e  ruim.  Os
assuntos referentes às questões foram sobre os seguintes aspectos: desempenho dos serviços
prestados;  unidades  de  atendimento  (agendamento,  acolhimento,  ambiência,  etc.).  Foram
feitas ainda, perguntas com respostas mais abrangentes, em que houve uma explicação mais
detalhada  ao  entrevistado  sobre  cada  conceito  para  responder,  como:  eficácia,  eficiência,
economicidade.

As técnicas e métodos utilizados na pesquisa objeto desse trabalho tiveram a intenção
de obter dados com qualidade para que obtivéssemos a maior consonância com os objetivos
propostos. A análise de dados qualitativos significa: 

“trabalhar”  todo  o  material  obtido  durante  a  pesquisas,  ou  seja,  os
relatos das observação, as transcrições das entrevistas,  as análises de
documentos e as demais informações disponíveis. A tarefa da análise
implica,  num primeiro  momento,  a  organização  de  todo  o  material,
dividindo-o  em  partes,  relacionando  essas  partes  e  procurando
identificar  nele  tendências  e  padrões  relevantes.  Num  segundo
momento  essas  tendências  e  padrões  são  reavaliados,  buscando-se
relações e inferências num nível de abstração mais elevado. (LÜDQUE
& ANDRÉ, 1986, p.45).

Desse modo, prezamos pela abstração na análise dos dados coletados, organizando-os,
fazendo as conexões e relações que entendemos necessárias, considerando os fatos relevantes
e as tendências afim de nos proporcionar uma maior compreensão e interpretação, para assim,
conseguirmos encontrar as melhores respostas para os questionamentos desse trabalho.

Foram entrevistadas  50  pessoas,  26  na  agência  de  Saquarema,  interior  do  Rio  de
Janeiro e 24 na do Distrito Federal. O motivo da escolha das agências foi a diferença regional,
por uma estar localizada em uma cidade do interior e a outra em Brasília, capital do país.
Assim,  angariou-se  uma comparação  dessa  diferença  local,  regional  e  comportamental,  e
consequentemente, uma maior heterogeneidade no nível da prestação dos serviços, o que não
ocorreu.  

           A entrevista  transcorreu de maneira  que o entrevistado ficasse à vontade para
respondê-las, e para que isso ocorresse, foi levado em consideração o contato direto com o
entrevistado (cordialidade), a formulação das perguntas (claras, diretas e objetivas), o respeito
ao tempo (necessidade) para respondê-las. Além disso, foram observados e considerados: as
dificuldades na compreensão do entrevistado; a possibilidade do mesmo, sem intenção, de ser
influenciado a  responder  de tal  maneira;  se  o mesmo estaria  retendo informações,  dentre
outros.  Para  a  realização  das  entrevistas,  a  princípio,  foram  conhecidos  os  locais  onde
aconteceriam as mesmas, assim como, um relativo conhecimento do perfil do entrevistado. 

A entrevista permitiu a possibilidade de aplicação em vários segmentos da sociedade,
como  também,  uma  maior  flexibilidade,  uma  comunicação  mais  eficaz  e  objetiva,
informações mais diretas etc.
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Vale lembrar que as entrevistas e as coletas de dados foram realizadas de modo que

fossem alcançados uma maior eficiência, qualidade e fidedignidade e que, a utilização dos
dados fosse realmente  efetiva  na colaboração de importantes  estudos e decisões  quanto a
prestação dos serviços realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 

O  universo  da  pesquisa,  objeto  desse  trabalho,  compreendeu,  ainda,  a  pesquisa
bibliográfica,  a  pesquisa  descritiva,  o  método  qualitativo  e  a  entrevista,  esta,  feita  aos
cidadãos que estiveram presentes nas agências do INSS, em um período de duas semanas
consecutivas, mais precisamente do dia 25/04/2017 a 08/05/2017.

4 - Resultados e discussões

O desempenho do serviço percebido pelo cidadão-usuário, quando bem analisado, é
uma excelente ferramenta que possibilita ao gestor tomar decisões que visem algum tipo de
melhoria.  Segundo  Lovelock  e  Wrhight  (2001,  p.  103)  “quando  os  clientes  avaliam  a
qualidade de um serviço, eles o estão julgando em função de algum padrão interno que existia
antes da experiência do serviço”. 

Gráfico 1: Desempenho dos serviços prestados pela agência.

De modo geral, conforme o gráfico 1, percebeu-se que o nível de satisfação com o
desempenho ainda está muito distante do que se espera de uma gestão de excelência, haja
vista 76% dos entrevistados consideraram-no regular ou ruim.

No momento da entrevista, foi  perguntado ainda, sobre a profissão de cada um, no
qual 10% responderam ser servidor público, 4% despachante, 16 % professor, 10% auxiliar de
serviços gerais, 20% do lar, 2% advogado, 6% aposentado, 2% arquiteto, 4% construtor civil,
6% gari, 10% desempregado, 2% farmacêutico, 2% vendedor e 6% corretor de imóveis.

Após as perguntas sobre a profissão de cada um dos entrevistados, percebeu-se o quão
importante foi para o trabalho, pois ajudou a dar um norte a mais à pesquisa, em que poder
conhecer melhor sobre a atividade de cada cidadão, facilitou a interpretação das respostas e
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assim deu maior embasamento ao trabalho realizado. Uma dona de casa, por exemplo, por ser
uma segurada facultativa, teria assuntos diferentes dos de um professor.

Após  a  indagação  sobre  o  desempenho  dos  serviços  públicos  prestados,  foi
questionado  sobre  a  satisfação  quanto  ao  atendimento  e  à  ambiência  nas  unidades  de
atendimento, referentes aos seguintes aspectos: ótimo, bom, regular ou ruim.

Tabela: 1 – Aspectos relacionados às Unidades de Atendimento

Aspecto avaliado ÓTIMO BOM REGULAR RUIM

Agilidade no Agendamento 3 16 22 9

Agilidade no Atendimento 4 14 25 7

Acolhimento 2 7 28 13

Confiança 6 19 18 7

Ambiência (conforto, limpeza, ruído) 22 17 9 2
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Abaixo, foi representado graficamente os dados da tabela 1, afim de que obtivéssemos

uma maior facilidade para compreensão e análise dos dados.

Gráfico 2: Aspectos relacionados à agência.

Como se pode perceber no gráfico 2, a ambiência teve uma excelente avaliação, pois
78%  consideraram-na  ótima  ou  boa,  o  que  diz  que  a  agência  é  um  local  bom  para  o
atendimento. O acolhimento teve como resultado, 18% ótimo ou bom, ruim 26% e regular ou
ruim 82%, o que diz que os cidadãos, em sua maioria, não se sentem bem acolhidos quando
entram na agência.  Ou seja,  deve-se melhorar  essa relação entre  servidor e cidadão.  Já a
agilidade no agendamento teve 38% de ótimo ou bom, porém, muito abaixo do que ainda se
espera. Quanto ao aspecto da agilidade no atendimento, 36% disseram ótimo ou bom, 50%
regular  e apenas  14% ruim, e ainda,  86% avaliaram como regular,  bom ou ótimo,  o que
podemos inferir que a implementação do agendamento online e por telefone contribuiu de
forma significativa para esse avanço pois, nesses canais, é feito um filtro de acordo com a
necessidade de atendimento do cidadão, onde, a seguir, exemplificamos: serviço de marcação
de perícia, certidão de tempo de contribuição etc, assim como também, a organização dos
processos internos,  ex: a distribuição de senhas na agência conforme o atendimento a ser
realizado também contribuiu. A confiança obteve 50% de ótimo ou bom, 86% ótimo, bom ou
regular e apenas 14% ruim, ou seja, os cidadãos-usuários confiam na instituição, no INSS e na
importância dos seus serviços para a sociedade.

Conforme Urdan e Urdan (2010), compreender a natureza de todos os processos pelos
quais os clientes podem estar expostos é fundamental para manter ou melhorar a qualidade
dos serviços  prestados,  desde as  atividades  mais  simples  até  as mais  complexas.  E como
podemos  ver,  de  acordo  com  o  gráfico  acima,  os  aspectos  nele  analisados,  são  partes
fundamentais desse processo de gestão da qualidade na busca da excelência. 
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Ainda foi perguntado aos entrevistados sobre o que achavam dos serviços públicos

percebidos quanto às seguintes dimensões: Eficiência (relação entre os serviços gerados com
os insumos utilizados), Eficácia (quantidade e qualidade dos serviços), Efetividade (impactos
gerados pelos serviços prestados; os resultados), Economicidade (obtenção de recursos com
menor ônus possível), Excelência (resultados de acordo com critérios e padrões de qualidade)
e Execução (realização dos processos), dos quais foram explicados um a um sobre do que se
tratava e que desse uma nota de 0 a 10 para os mesmos.

Tabela: 2 – Dimensões do resultado e esforço dos serviços prestados

Dimensões de resultado e esforço Notas e porcentagens Notas e porcentagens

Eficiência 0 a 5 > 58% 6 a 10 > 42%

Eficácia 0 a 5 > 54% 6 a 10 > 46%

Efetividade 0 a 5 > 40% 6 a 10 > 60%

Economicidade 0 a 5 > 52% 6 a 10 > 48%

Excelência 0 a 5 > 78% 6 a 10 > 22%

Execução 0 a 5 > 60% 6 a 10 > 40
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Observou-se que as pessoas ficaram um pouco confusas quanto ao que se tratava cada

dimensão,  mesmo sendo esclarecidos  os seus significados,  porém, com a apresentação de
alguns exemplos, as pessoas conseguiram compreender o suficiente para avaliar os resultados
dos serviços recebidos quanto às dimensões, através de notas. No entanto, depreende-se da
tabela  acima  que,  segundo a  opinião  dos  cidadãos  entrevistados,  depois  de  analisados  os
resultados referentes às dimensões citadas, pode-se concluir que todas elas, com exceção da
execução, obtiveram notas abaixo do que se espera de uma gestão de qualidade.

5 - Conclusão

A gestão  da  qualidade  e  o  efetivo  atendimento  ao  público  no  INSS é  de  grande
importância para o Estado e a sociedade. Dessa forma, o INSS vem buscando evoluir em
alguns fatores quanto ao que diz respeito ao atendimento público, com a implementação do
“Gestão  em Destaque”  que,  de  acordo com a  ASCON-MPS,  é  um ciclo  de  eventos  que
pretende disseminar conceitos e iniciativas e ampliar a compreensão dos servidores públicos
sobre as ações de modernização da gestão que têm sido empreendidas pelo governo federal,
do  Plano  de  Expansão  da  Rede  de  Atendimento  que  ampliou  consideravelmente  a
capilaridade do instituto, da redução no prazo de concessão de alguns benefícios, do Programa
de Gestão do Atendimento no INSS e o fim das filas nas Agências da Previdência Social.
Esse planos e programas foram importantes para os avanços obtidos. Entretanto, segundo a
CGU, diversas falhas foram identificadas, como as fragilidades nos sistemas, a não realização
com a eficiência  esperada  de algumas  atividades,  mais  da metade  de amostras  de laudos
periciais não estão completos, entre outros. 

A prática da avaliação de desempenho, segundo Chiavenato (2000, p. 323) não são
novas. No INSS a implantação da avaliação de desempenho ocorreu de forma progressiva,
visando o aumento da eficiência/efetividade, motivando o servidor e favorecendo a excelência
do atendimento. Importante ressaltar ainda que, a participação social é fundamental para o
avanço nas melhorias do atendimento. 

Conclui-se que houve melhorias no atendimento ao público do INSS, diante das ações
tomadas  e  inovações  tecnológicas  implementadas,  porém,  constatou-se  dificuldades
sistêmicas e também de servidores quanto ao seu modo de pensar e agir, e, não obstante, do
próprio cidadão-usuário. Podemos dizer que as possibilidades de melhorias ainda são muitas e
identificamos aqui como, aperfeiçoar os processos internos, os sistemas de atendimento, em
que  alguns  aspectos  apresentaram  índices  abaixo  do  que  se  espera  de  uma  gestão  de
excelência,  aumentar  a  efetividade  do  atendimento  que  está  em  40%  na  percepção  dos
entrevistados,  melhorar  os  controles  internos  quanto  às  concessões  e  manutenções  de
benefícios,  otimizar  a  gestão  da  informação  que  ainda  apresenta  falhas  de  comunicação
quando não identifica que determinado beneficiário não faz mais jus ao benefício ou o faz,
melhorar a gestão quanto ao preenchimento dos laudos médicos pois metade deles apresenta
dados  insuficientes  o  que  acaba  por  prejudicar  as  análises  dos  benefícios,  conscientizar
constantemente os servidores quanto a importância do cidadão para a gestão da qualidade e
efetividade no atendimento ao público no Instituto Nacional do Seguro Social. 
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