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Resumo  

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é a organização pública responsável pelos 

serviços previdenciários para a sociedade brasileira, sendo, assim, prestadora de um serviço 

muito sensível à comunidade. Foi identificado, através de índices retirados da Ouvidoria-

Geral da Previdência Social, um alto número de reclamações quanto ao atendimento feito 

pelas Agências da Previdência Social (APS). Em busca de uma solução que trouxesse mais 

eficiência para as agências, foi possível conhecer uma experiência-piloto ocorrida em 

agências do INSS no Rio Grande do Sul utilizando uma metodologia conhecida como Gestão 

de Qualidade Total (GQT). O presente trabalho foi realizado com o objetivo de demonstrar a 

importância desta metodologia em agências do INSS, bem como os benefícios e os resultados 

oriundos da GQT e de suas ferramentas, concluído ser uma solução para redução dos índices 

de reclamação. 

  

Palavras-chave: Gestão de Qualidade Total, INSS, Serviço Público. 

 

 

1 – Introdução  
 

 Desde que foi introduzida na Constituição Federal de 1988 como um dos princípios 

da Administração Pública (Art. 37), a Eficiência passou a ser um dos objetivos do Estado 

Brasileiro. Segundo Meirelles (2000): 
 

É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 

em se desempenhar apenas com uma legalidade, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento às necessidades 

da comunidade e de seus membros. (MEIRELLES, 2000, p.90).  

 

Entendendo aqui serviço público pela definição dada por Di Pietro (1999, p.98) que 

diz que “é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou 

por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as atividades 

coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público”. 

Logo, a questão da qualidade no serviço público é um assunto cada vez mais 

pertinente. Mas o que seria “qualidade” no serviço público? Como mensurar? O Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) assim se pronunciou sobre Qualidade no Setor Público: 
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Antes de tudo, qualidade de um serviço sem distinção de ser prestado por 

instituição de caráter público ou privado; busca-se a otimização dos 

resultados pela aplicação de certa quantidade de recursos e esforços, incluída 

no resultado a ser otimizado, primordialmente a satisfação proporcionada ao 

consumidor, cliente ou usuário. (IPEA, 1991, p.8). 

 

 Ciente então dos conceitos de serviço público e de qualidade no serviço público, surge 

a seguinte pergunta: os serviços públicos que estão sendo oferecidos ao povo estão em um 

nível satisfatório? Para responder a essa pergunta, uma solução seria procurar os índices das 

ouvidorias desses serviços públicos. 

 O escopo do trabalho está restrito às agências do INSS e a escolha por este órgão foi 

feita pelo fato de ser um serviço bastante sensível à sociedade e pela alta quantidade de 

atendimentos feitos anualmente. (Ministério da Previdência Social, 2016). Segundo o site da 

Caixa Econômica Federal, o INSS “é o órgão público federal responsável pelo pagamento da 

aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores”. Para ter direito a este pagamento, os 

beneficiários precisam contribuir mensalmente ao órgão por um determinado período, sendo 

esta contribuição proporcional ao tipo de aposentadoria. Os servidores públicos não 

contribuem para o INSS, pois cada categoria de servidor público possui uma contribuição 

previdenciária própria. É justamente na hora de requerer esses benefícios que o cidadão se 

frustra com as diversas burocracias existentes que travam os trâmites e impedem o seu 

recebimento.  

          Segundo relatório da Ouvidoria-Geral da Previdência Social, só em 2016, das 212.435 

manifestações registradas pela ouvidoria, 174.795, ou seja, 82,28% foram de reclamações. E 

destas, 50.808, ou seja, 23,92% de todas as manifestações foram de reclamações relativas ao 

atendimento previdenciário. Estes índices demonstram a insatisfação do cliente-cidadão com 

os serviços prestados pelo INSS e a atenção especial que merece o atendimento 

previdenciário, necessitando, com isso, de um aperfeiçoamento nesta área. Para melhoria da 

qualidade desse serviço (atendimento previdenciário), é proposta então a metodologia da 

Gestão de Qualidade Total. Porém, para ser possível propor qualquer tipo de metodologia, é 

necessário primeiramente compreender o tipo de serviço prestado pelo INSS e como é 

formada a sua estrutura, além de identificar as responsabilidades.  

O INSS faz seu atendimento através das Agências da Previdência Social, as APS. Os 

cidadãos procuram estas agências para requererem os seus benefícios. Por sua vez, várias APS 

possuem uma Gerência Executiva e o trabalho executado por esta gerência é fundamental e 

determinante para o bom desempenho do órgão. (COSTELA e SAUSEN, 2013).  

           O trabalho dos assistentes sociais merece certa atenção quando o assunto é qualidade 

no atendimento. Estes profissionais têm suas tarefas racionalizadas e atendem diretamente o 

cidadão, possuindo apenas funções executivas no órgão; logo, chega-se à conclusão de que os 

assistentes sociais são os menos responsáveis pela qualidade da prestação do serviço realizado 

nas agências. (PRADO e DUARTE, 2015).     
 Uma vez compreendidas as competências dentro do INSS e tendo conhecido o papel 

dos assistentes sociais, é necessário focar no desempenho organizacional para buscar a 

qualidade nos serviços prestados pelo órgão. Muitas ferramentas novas foram implementadas 

no âmbito da Previdência Social nos últimos tempos, mas as mesmas foram usadas mais para 
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afetar a autonomia dos trabalhadores do que para aumentar o nível de produção no trabalho. 

(MATTOS e SCHLINDWEIN, 2015). 

Por fim, vale frisar que o atendimento no INSS está cada vez mais automatizado com 

o uso da tecnologia da informação. O E-gov já se apresenta como uma opção para as agências 

do INSS otimizarem as suas tarefas de forma mais eficiente, segura e transparente 

(FURTADO e JACINTO, 2010). São exemplos de serviços realizados pelo E-gov: extrato 

previdenciário, resultado de perícia médica, agendamento de atendimento dentre outros 

serviços (Página de Serviços do INSS). 

           Entendida essa realidade, será possível falar do modelo de Gestão de Qualidade Total. 

 

 

2 – Revisão Bibliográfica  
              

2.1 – Qualidade Total  
 

 Esse modelo, de certa forma já difundido no Brasil, principalmente nas empresas 

privadas (RUTKOWSKI, 1998) se originou de Edwards Deming (1900-1993) que introduziu 

essa filosofia na indústria japonesa do pós-guerra e que resultou no conhecido sucesso 

industrial do Japão (Kennedy, 2000). 

Também tem como referências, Joseph M. Juran e Armand V. Feigenbaum. Inclusive, 

é de Feigenbaum (1951 apud CORRÊA, 2007, p.189) o estabelecimento dos princípios do 

GQT como: “um sistema efetivo para integrar os esforços dos vários grupos dentro de uma 

organização, no desenvolvimento da qualidade, na manutenção da qualidade e no 

melhoramento da qualidade...” (FEIGENBAUM, 1951 apud CORRÊA, 2007, p.189). 

Já os princípios gerais do GQT, segundo Bateman e Snell (1998), seriam: fazer certo 

pela primeira vez a fim de evitar o retrabalho; escutar e aprender com clientes e colaboradores 

(aprendizado constante); desenvolver trabalho em equipe com confiança e respeito mútuo; e 

fazer das melhorias um assunto diário (pensando sempre de maneira positiva aos propósitos e 

metas da instituição). Esses autores ainda comentam que isso serve tanto para melhorar os 

produtos da organização como seus métodos e administração de recursos.  

O GQT tem como características: atender a necessidade do cliente, seu público-alvo 

principal; tem como alvo as empresas privadas, mas pode ser utilizado no setor público; 

conceitua o cliente como consumidor (cliente/consumidor); foca o gerenciamento da rotina do 

dia a dia através da padronização; seu tipo de problema-alvo são os definidos como tais que 

visam a igualar os produtos; visão determinista da realidade; trabalha com conceito de etapas 

(o famoso “passo-a-passo”). (RUTKOWSKI, 1998). 

Deming estabeleceu um plano de 14 pontos (ERDMANN apud WALTON, 1989) para 

o planejamento da qualidade:  

 
[...] estabelecer uma constância de propósitos para melhorar o produto (bem 

ou serviço); adotar a nova filosofia, pois não há mais espaço para erros, 

materiais ruins e coisas malfeitas; não depender da inspeção em massa, 

diminuindo as variações nos processos; terminar com a prática de negociar 

com base só no preço, privilegiando um ou poucos fornecedores, visando 

uma relação duradoura; melhorar constantemente o sistema de produção e 
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não apenas corrigir os erros; fazer o treinamento para o amplo domínio das 

operações, o que diminui as variações; instituir a liderança, para que os 

líderes ajudem os demais a executarem melhor o trabalho; afastar o medo, 

isto é, estimular a geração de ideias, sem recear pela segurança se uma 

discussão for desencadeada, pois só assim as melhorias são possíveis; 

eliminar as barreiras entre as áreas, pois é preciso que a organização funcione 

como uma equipe – os objetivos das partes devem ser coordenados; eliminar 

slogans, exortações e metas, pois, na maioria das vezes, podem criar 

frustrações por não estarem ao alcance dos empregados; eliminar as cotas 

numéricas, especialmente quando sem conexão com outras condições como a 

qualidade; remover as barreiras ao orgulho da execução, que estão ligadas à 

falta de informação, a arbitrariedades e ao não envolvimento dos empregados 

com a organização; instituir um sólido programa de educação e 

retreinamento, investimento em pessoas com vistas ao longo prazo; e agir no 

sentido de concretizar a transformação, através de uma equipe de suporte 

(todos devem entender como melhorar a qualidade), que pode aplicar o ciclo 

de Shewhart/ciclo de Deming/ciclo PDCA. (ERDMANN apud WALTON, 

1989, p.24) 

 

Os 14 pontos de Deming citados acima são regras que devem ser seguidas por todos 

para obter um excelente planejamento de qualidade. Com o advento do GQT, o planejamento 

passou a ser essencial em diversos setores de trabalho, sejam eles públicos ou privados. Ao 

observar atentamente estes 14 pontos, percebe-se que não somente a produção é valorizada 

mas também o bem-estar de todos os empregados e empregadores. 

Ainda sobre conceito de qualidade total, Deming e outros, de acordo com Conte e 

Durski (2004), desenvolveram metodologias próprias e que podem ser agrupados em dez 

princípios (ERDMANN, 2011, p. 26):  

 
[...] Primeiro princípio: planejamento da qualidade. Segundo princípio: total 

satisfação do cliente. Terceiro princípio: gestão participativa. Quarto 

princípio: desenvolvimento dos recursos humanos. Quinto princípio: 

constância de propósitos. Sexto princípio: aperfeiçoamento contínuo. Sétimo 

princípio: gerenciamento de processos. Oitavo princípio: disseminação das 

informações. Nono princípio: garantia da qualidade. Décimo princípio: 

desempenho zero defeitos. (ERDMANN, 2011, p.26) 

 

Com relação aos dez princípios citados, é possível concluir que o planejamento é 

essencial para o exercício da GQT e esta metodologia visa à total satisfação do cliente. Para 

que a GQT seja exercida com excelência, é necessária a participação de todos, empregados e 

empregadores bem como todos os fornecedores e colaboradores que influenciam, diretamente, 

na execução do serviço; os recursos humanos precisam ser desenvolvidos através da 

realização de cursos que aumentem as suas capacidades técnicas e profissionais e este 

aperfeiçoamento precisa ser contínuo; os propósitos têm que ser constantes, desejando sempre 

o melhor na realização das tarefas; os processos precisam ser bem gerenciados e 

administrados por um líder que trabalhe para o bem de todos, incentivando, sempre, a 

disseminação das informações, isto é, a transmissão de conhecimentos entre os integrantes de 

um determinado grupo; por fim, com a aplicação destes princípios, a qualidade na execução 

das tarefas estará garantida e os defeitos no desempenho do serviço serão minimizados. 
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2.1.1 – Ciclo PDCA 

 

 Quando se fala em Gestão de Qualidade, deve-se citar uma de suas principais 

ferramentas: o ciclo PDCA. Também conhecido como ciclo de Deming, segundo Campos 

(2004), o ciclo PDCA trata-se de uma ferramenta que visa controlar e melhorar o 

gerenciamento de processos tendo como foco a solução de problemas. Suas quatro fases são: 

 P (Plan: planejar) – antes da execução de qualquer processo, as atividades devem ser 

planejadas, com as definições de onde se quer chegar (meta) e do caminho a seguir (método). 

(MENEZES, 2013, p.10) 

 D (Do: fazer) – é a execução do processo com o cuidado do registro de dados que 

permitam o seu controle posterior. (MENEZES, 2013, p.10) 

 C (Check: verificar) – é a fase de monitoração e avaliação, onde os resultados da 

execução são comparados com o planejamento (metas e métodos) para, a seguir, registrarem-

se os desvios encontrados (problemas). (MENEZES, 2013, p.10)  

A (Act: agir) – definição de soluções para os problemas encontrados com contínuo 

aperfeiçoamento do processo. (MENEZES, 2013, p.10) 

  

2.2 – Padrão de Qualidade ISO 

 

Um ponto que não será aprofundado no trabalho, mas que merece ser citado, é a 

questão da definição de um padrão de qualidade. Como referência, existem as normas 

Internacional Organization for Standardization (ISO), que definem padrões a serem 

aplicados a quase todos os processos organizacionais. No Brasil, a ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) é o órgão responsável por essas normas. Em especial, se 

tratando de Gestão de Qualidade, tem-se a ABNT NBR ISO 9001: 

 
A ABNT NBR ISO 9001 é a versão brasileira da norma 

internacional ISO 9001 que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ) de uma organização, não significando, necessariamente, 

conformidade de produto às suas respectivas especificações. O objetivo da 

ABNT NBR ISO 9001 é lhe prover confiança de que o seu fornecedor 

poderá fornecer, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços de acordo 

com o que você especificou. (CB-25, 2009, p.1) 

 

 

3 – Metodologia  

 

 Para a execução do presente trabalho, foram usadas as seguintes formas de pesquisa: 

levantamento bibliográfico para conceituação de serviço público e atributos desejáveis; 

consultas em pesquisas e periódicos para melhor compreensão das funções dos funcionários 

que trabalham nas agências da previdência social e possíveis experiências para melhoria de 

desempenho nessas agências; pesquisa sobre metodologia da Gestão de Qualidade Total; 

acesso a sites pertinentes ao assunto. 
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 O tipo de pesquisa será descritiva e qualitativa. Descritiva, pois segundo Vergara 

(2004, p.47), “expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno”. 

Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza qualitativa, que é 

“caracterizada pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos, em 

contrapartida à avaliação quantitativa, denominada pesquisa quantitativa, onde predominam 

mensurações” (MARTINS, 2008, p.XI). Ou seja, o presente trabalho tem a finalidade de 

observar, registrar e analisar os métodos de atendimento através de coletas de dados sem 

mensuração para em seguida propor soluções que melhorem a qualidade do serviço prestado. 

Com relação ao Universo e Amostra, o trabalho se dará através de dados pesquisados em 

órgãos competentes e, em pelo menos uma agência da Previdência Social no Brasil. A coleta 

de dados se dará através da internet e os dados serão analisados conforme as metodologias da 

Gestão de Qualidade Total. 

 

 

4 – Resultados e discussões 

 

 O alto número de reclamações quanto ao atendimento nas agências do INSS registrado 

pela Ouvidoria-Geral da Previdência Social era o que dava base para uma proposta de gestão 

de qualidade total nas agências. A proposta original do trabalho, era a de buscar uma agência 

do INSS, estudar seu funcionamento e, após feitas as devidas observações, aplicar a teoria de 

Gestão de Qualidade Total e suas ferramentas, ciente que este seria apenas um exercício de 

viabilidade de implantação, uma vez que a estrutura do INSS é complexa e existe toda uma 

burocracia, que passa pelas APS, pelas gerências executivas dos estados, pelas 

superintendências regionais, até chegar à presidência. 

 Porém, durante as buscas por informações sobre funcionamento de agências e a 

estrutura do INSS, foi encontrado um relato completo de uma experiência de Gestão de 

Qualidade Total sendo aplicada em agências do Estado do Rio Grande do Sul, e em vigor até 

os dias atuais. Ou seja, era uma prática que não poderia ser ignorada. Uma imersão muito 

mais completa do que a proposta original.  

  

4.1 – O projeto piloto de gerenciamento pela qualidade total do INSS 

 

 O relato de experiência desse projeto piloto de Qualidade Total em agências do INSS 

se encontra no repositório institucional da Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP). Segundo relato, cujo responsável foi o Sr. Mário César Martins Fernandez, a data de 

início da implementação da experiência foi em setembro de 1998. Esse projeto piloto foi um 

laboratório para “desenvolver o aprendizado de como implantar no serviço público, um 

modelo de administração gerencial”. A primeira agência contemplada com o experimento, 

como já dito, foi a de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa chegou 

a ser premiada no 4º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal no ano 2000, ganhando o 

prêmio Hélio Brandão.      

 O projeto se apoiava principalmente em uma mudança de cultura da organização, 

exatamente um dos pontos levantados por Edwards Deming e já citado nesse artigo. Buscava-

se alterar o “antigo paradigma burocrático” para uma visão gerencial de resultados e, 
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principalmente, atendimento das necessidades do cidadão-cliente. Justamente o necessário 

para se buscar reduzir os índices de reclamações na Ouvidoria. O projeto focou em 

“sensibilizar e conquistar” os servidores envolvidos de maneira que todos entendessem o 

novo processo e se engajassem pelo seu sucesso. 

 Outro ponto muito enfatizado no relato foi o da valorização das pessoas e da 

necessidade de elas serem reconhecidas e valorizadas pelo seu trabalho, assim como pelas 

metas conquistadas. Era fundamental a construção de um “novo espaço” dentro da 

organização onde houvesse uma visão compartilhada e comum para todos os servidores 

quanto ao papel da instituição, de seus valores fundamentais, dos resultados a serem atingidos 

e até mesmo do retorno financeiro resultado das conquistas obtidas. 

 Também é notório, no projeto, o destaque quanto aos líderes e seu papel de orientador, 

treinador e motivador na condução de todo o processo de mudança cultural. Enfim, vários 

princípios de Deming estavam presentes no experimento. 

 Os objetivos gerais desse projeto de GQT que se iniciava em Caxias do Sul eram:  

 
a) Mudar a imagem do INSS perante a sociedade através da melhoria 

contínua da qualidade de seus serviços no que tange ao atendimento ágil, 

cortês e eficaz;  

b) Melhorar, continuamente, o aproveitamento do potencial de arrecadação 

da Instituição;  

c) Buscar a redução contínua dos custos operacionais, através da melhoria 

dos seus processos e eliminação dos desperdícios;  

d) Conquistar o comprometimento da grande maioria dos servidores, através 

do exemplo das lideranças, do trabalho em equipe, desenvolvido com 

metodologia voltada para resultados, propiciando a auto realização das 

pessoas pelo reconhecimento de seus esforços e pelos resultados alcançados, 

bem como incentivando o crescimento do ser humano na Instituição;  

e) Viabilizar aos servidores o domínio da cultura que permite a gestão 

participativa, voltada para a melhoria contínua da Instituição;  

f) Demonstrar com fatos e dados, que é possível, no Serviço Público, atingir 

resultados que superem as expectativas da sociedade, estabelecendo um 

novo paradigma, de que nós como servidores públicos, atuando dentro de um 

modelo de gerenciamento que nos desafie, mas também nos reconheça e nos 

motive, temos condições de obter resultados expressivos para a Instituição e 

para as pessoas que dela dependem. (FERNANDEZ, 2000, p. 2)  

 

 Fernandez e sua equipe descreveram todo o histórico até a implantação do projeto de 

GQT na agência piloto de Caxias do Sul. Primeiro, houve toda uma uniformização de 

conceitos com servidores do mais alto escalão, ou seja, os tomadores de decisão: chefias de 

Divisão e o Procurador da Superintendência do INSS/RS. Foram 24h divididas em 8 

encontros, com o objetivo de trabalharem os conceitos de GQT como por exemplo: qualidade 

de serviço, agregação de valor ao serviço, agregação de valor à Instituição, motivação, 

liderança, trabalho em equipe, métodos de obtenção de resultados, gerenciamento por 

resultados, etc.  
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 Depois, foi composta uma segunda turma de pessoas indicadas pela Superintendência, 

para se fazer o aculturamento. Ou seja, passar os mesmo conceitos de GQT já passados para a 

primeira turma. Dessa turma, foi criado um grupo para elaborar o pré-projeto de implantação 

da GQT na região piloto. Como evolução, foi elaborado um estudo dirigido com perguntas e 

respostas cujo objetivo era passar para uma linguagem mais acessível os conceitos da GQT. 

 O início da implantação do projeto em si se deu com encontros de aculturamento nas 

agências da região piloto, envolvendo todos os tipos de funcionários: pessoal de arrecadação, 

fiscalização, perícia médica, procuradoria, seguro social, assim como a administração local e 

incluía também os estagiários. Foi uma etapa de esforço massivo, com trabalho em 13 turmas 

envolvendo mais de uma centena de pessoas e totalizando 3.240 horas de estudo com o intuito 

de uniformizar os conhecimentos.  

 Um ponto importante do projeto era o chamado “placar de indicadores” que era 

fundamentado em quatro pilares básicos: arrecadação, custos, produtividade, e satisfação do 

usuário. Passaram a promover fóruns mensais de avaliação. Por fim, foram criados 25 “Times 

da Qualidade” compostos por todos os servidores, com o objetivo de alcançar resultados 

através do trabalho em equipe utilizando a metodologia aprendida. 

O objetivo principal do projeto piloto era aprender na prática a melhor forma de 

implementar o Gerenciamento de Qualidade Total, identificando o que deveria ser feito e 

descobrindo o que deveria ser evitado ou melhorado. Para isso, os tais placares de indicadores 

tinham uma função vital. O placar era um quadro onde todos podiam conferir os objetivos e 

resultados alcançados. Eram divididos por regiões ou gerências. Era a expressão gráfica e 

numérica do nível de despenho da organização no que concerne às metas pré-estabelecidas em 

relação aos itens de controle selecionados como os mais significativos para a satisfação do 

cliente-cidadão assim como dos clientes internos. A medição de resultados era fundamental 

para identificar o sucesso da empreitada, o cumprimento dos objetivos, afinal, é nos 

resultados que o gerenciamento pela Qualidade Total está baseado. Segundo Deming (1990), 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não 

se entende, e não há sucesso no que não se gerencia”.     

 O critério de escolha dos itens de controle e desempenho obedecia a diretrizes 

estabelecidas pela própria instituição do INSS, porém com foco na satisfação dos usuários, 

dos clientes internos e da sociedade em geral. O placar era produzido e atualizado 

mensalmente pela gerência da região, não significando que a responsabilidade fosse somente 

dela. Todos compartilhavam essa responsabilidade, dividindo as tarefas para os vários grupos. 

As metas eram especificadas sobre os itens de controle. Sempre valores melhores que os que 

estavam em vigor, e que deveriam ser atingidos dentro de um determinado período de tempo. 

Ficava bem claro para todos que era através do atendimento dessas metas que a instituição iria 

mudando ao longo do tempo, satisfazendo a todos que dependessem dela e indo ao encontro a 

sua “sobrevivência” como organização. 

 Foi criado um fórum de avaliação de resultados alcançados pelas equipes com o 

objetivo de compartilhamento, além de educacional e também motivacional. Essa simples 

atividade mantinha todo o pessoal envolvido, treinado e motivado, evitando assim que o 

projeto sucumbisse no que costuma ser a maior falha de muitas organizações: a falta de 

engajamento dos seus funcionários.  
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 Outra tática utilizada para o cumprimento das metas foi o estabelecimento de 

pequenos projetos por equipe. Realizados dentro da metodologia de “análise e solução de 

problemas”, os pequenos projetos, por serem menores, eram cumpridos dentro de um curto 

prazo, municiando e dando sustentação aos resultados globais. As lideranças eram orientadas 

a valorizar esses pequenos projetos cientes que isso geraria uma crescente motivação no 

pessoal.    

 Aconteciam reuniões mensais onde todas as equipes sem exceção participavam 

(Arrecadação, Fiscalização, Perícia Médica, Procuradoria, Serviço Social, etc.). O objetivo, 

além da apresentação de resultados, era o de formar uma “consciência única”, buscando 

sempre constantes melhorias e aproveitando todas as experiências e oportunidades.  

 Conforme a metodologia da Gestão de Qualidade Total, o gerenciamento participativo 

era incentivado, com todos visualizando a real situação econômico-financeira da instituição e 

consequentemente dirigindo as ações para melhorias nesse sentido. As tarefas eram 

elaboradas partindo do trabalho metodológico indicado pelos Times da Qualidade.  

 Apesar do caráter participativo e agregador, onde todos tinham voz, o papel da 

liderança era destacado no projeto, reconhecendo a importância de sua condução como vital 

para o funcionamento do todo. A principal função do líder era a de um maestro, que guiaria a 

equipe, motivando a todos para o cumprimento de seus objetivos e metas propostas. O líder 

deve ser respeitado pelo seu poder de referência, pelo seu exemplo de persistência na sua 

condução visando alcançar seus objetivos bem como no exercício diário de buscar incentivar 

positivamente seus comandados e corrigir condutas negativas. Em suma, o sucesso das 

reuniões estava diretamente ligado à atuação da liderança, ressaltando que quando se fala em 

liderança não se tratava apenas da figura do gerente, mas também dos líderes informais. 

 Além da importância dos líderes, os Times de Qualidade foram imprescindíveis para o 

sucesso da empreitada. A conscientização do nível de excelência era o fundamento para 

começo de ações concretas cujo objetivo era o de buscar melhores resultados. E essas ações 

precisavam estar concatenadas seguindo um método a ser executado por um grupo de pessoas, 

em cada uma das áreas. Esses grupos eram os Times de Qualidade.   

A metodologia empregada por esses grupos de trabalho era o Método de Análise e 

Solução de Problemas (MASP) que, segundo Campos (2004), é uma das maneiras de se 

operacionalizar conceitos e diretrizes identificados nos estudos de GQT. O método se baseia 

na ferramenta da qualidade PDCA. O MASP se constitui em oito etapas: Identificação do 

problema; Observação; Análise; Plano de ação; Ação; Verificação; Padronização; e 

Conclusão. Na sexta etapa (verificação), sempre é feita uma pergunta cuja resposta pode ser 

sim (S) ou não (N). Caso a resposta seja sim, prossegue-se para a próxima etapa. Caso a 

resposta seja não, volta-se a primeira fase de identificação do problema e inicia-se novamente 

todo o ciclo.  
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    Retirado da apostila MASP da ABDI: Menezes (2013) adaptado de Campos (2004, p.211) 

 

 Segundo Fernandez (2000, p.4), os Times de Qualidade eram a estruturação dos 

elementos humanos de uma Unidade Gerencial Básica (UGB) em grupos afins ou não, 

compostos por todos os níveis da organização, que materializavam o processo de busca da 

Qualidade Total. Os times realizavam seus projetos de melhoria baseados nos indicadores 

constantes do placar de sua região. Os encontros eram semanais. Cada time era composto de 

um líder, um relator, um secretário, e mais 4 a 6 participantes. Já havia uma agenda com a 

hora e local preestabelecido para os encontros semanais.  

 O grupo contava com um conjunto de ferramentas, técnicas e métodos de análise e 

solução de problemas para o desenvolvimento dos projetos. Quando o time elegia um projeto 

para estudo, este deveria ser abordado durante um estipulado espaço de tempo. Tudo era 

planejado com metas e prazos. 

 Eram várias as funções dos Times da Qualidade: 

 
- aprendizado de trabalho em equipe;  

- amadurecimento comportamental individual;  

- busca de resultados, com visão geral e comum da Instituição;  

- domínio da metodologia de análise e solução de problemas;  

- comprometimento com a organização e melhoria de seu próprio trabalho; 

- coleta de dados e resultados, para confecção do placar e conhecimento de 

suas realidades;  
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- apresentação destes dados nos fóruns;  

- conhecimento da realidade contextual de sua organização;  

- busca constante de melhorias;  

- gerenciamento participativo, engajado na busca de sobrevivência de sua 

Instituição. (FERNANDEZ, 2000, p. 5) 

 

 Finalmente, uma organização, para se perpetuar, deve gerenciar o aperfeiçoamento do 

profissional, do ser humano. A organização deve ter seu corpo de funcionários o mais 

satisfeitos e bem treinados possível. Quando se atinge esse nível, passa a ser apenas uma 

questão de administrar a postura de questionamento contínuo, assim como o levantamento e 

solução de problemas. 

 Fernandez (2000) destaca que “uma organização não terá sucesso sem que seus 

funcionários tenham sucesso pessoal”. Portanto, a visão de sucesso pessoal deve ser definida 

de maneira que tenha relação direta com o sucesso da organização e de cada equipe.  

  O relato da experiência piloto concluiu com os resultados obtidos nas agências de 

Caxias do Sul e Bento Gonçalves (que entrou posteriormente) apenas dois anos após início do 

projeto: 

 
- As reuniões mensais permaneciam sendo realizadas, com avaliação 

do placar de indicadores e participação de todos os envolvidos; 

-Vários projetos sendo tocados pelos Times de Qualidade, utilizando 

o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), que é uma das 

ferramentas da Gestão de Qualidade Total; 

-As primeiras perspectivas concretas de melhorias estavam 

aparecendo, como por exemplo: projetos de redução de custo da Dataprev; 

projetos de redução de custos de energia elétrica, telefone e reprografia; 

-Redução em 50% do tempo médio de fila de atendimento ao 

cliente-cidadão; 

-Melhorias significativas e perceptíveis nos itens de controle, 

educação e cortesia, atingindo níveis acima de 95% de satisfação. Números 

esses mensurados através de votação realizada pelos usuários após 

atendimento. 

- Estabelecimento de uma visão comum sobre as principais funções 

da Instituição, resultando em uma melhor identificação dos itens que 

precisavam ser monitorados e melhorados; 

-Comprometimento de todas as pessoas participantes do processo. 

(FERNANDEZ, 2000, p.10) 

 

 

5 – Conclusão  
 

          O alto número de reclamações com o atendimento realizado pelas APS foi um dos 

fatores que motivaram a implantação da GQT. Esta metodologia tinha o objetivo de alterar o 

paradigma burocrático para uma gerência administrativa que visasse a melhores resultados 

levando à satisfação das necessidades dos clientes/usuários dos serviços do INSS. 
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          Outros fatores sustentaram a implantação da GQT, conforme demonstrado no projeto 

piloto na APS de Caxias do Sul e que depois se espalhou por outras agências do estado: o 

processo de aculturamento da organização, cujo objetivo principal foi a unificação do 

conhecimento, com estudos sobre os conceitos da GQT; o envolvimento dos servidores no 

projeto, através da formação dos “Times da Qualidade” e dos “placares de indicadores”, 

momentos estes onde todos os funcionários, inclusive os estagiários, se engajavam no projeto; 

a valorização dos servidores e reconhecimento pelos serviços prestados por eles, visando à 

satisfação pessoal dos servidores no seu local de trabalho; o papel dos líderes de orientador e 

motivador  na condução do processo de mudança cultural. 

         Além da diminuição do número de reclamações com os atendimentos realizados pelas 

APS, outros resultados foram obtidos no projeto piloto: as reuniões mensais continuavam 

sendo realizadas, com avaliação do placar de indicadores e a participação de todos os 

envolvidos; melhorias na educação e cortesia na prestação do serviço, atingindo altos níveis 

de satisfação dos usuários após o atendimento, redução no tempo médio na fila de 

atendimento ao usuário, dentre outros. 

          Portanto, espera-se que o objetivo de demonstrar a importância da implantação da 

GQT, bem como os benefícios e resultados oriundos desta metodologia tenha sido atingido 

neste trabalho. Os princípios da GQT podem e devem ser usados como regras de conduta 

profissional por todos os funcionários, não só das agências do INSS, como em todo o serviço 

público. As ferramentas da GQT servem como grandes incentivadoras da participação de 

todos e na melhoria dos serviços realizados. Isso comprova o sucesso da iniciativa de 

implantação dessa metodologia, reforçando positivamente a convicção de que é possível 

estabelecer essa mudança de cultura não só em todas as agências do INSS espalhadas pelo 

país como também em todo o serviço público. 
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