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Resumo 

O presente relatório técnico visa analisar a demora de pagamento do público-alvo do Serviço 

de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), gerado por mudança de conta corrente. Por 

meio deste estudo será exposto um plano de ação analítico que visa apresentar ações para 

eliminar barreiras de comunicações; formar equipes realocando pessoas, se necessário; e criar 

normas para delinear responsabilidades, buscando maior aproximação e satisfação do público-

alvo. Desta maneira, foi possível identificar que o diferencial prático proposto no plano de 

ação demanda um constante exame interno das práticas e a autoavaliação com participação do 

público-alvo, para alcançar e manter a qualidade de um serviço público. As organizações 

públicas devem servir aos anseios da população adequando-se, na medida do possível, à 

melhor maneira da prestação de um serviço. 
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1 - Introdução 
As organizações procuram constantemente por diferenciais os quais as tornem cada 

vez mais competitivas. No âmbito das Organizações Públicas Federais, a busca por distinções 

em termos gerenciais que culminam em aplicação de recursos, procedimentos administrativos 

mais rápidos e significância das atividades, é almejada em se tratando de adequação a 

modelos que melhor representem a boa administração. As boas práticas gerenciais na 

Administração Pública Federal, especificamente na Marinha do Brasil e em uma de suas 

Organizações Militares, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), podem 

ser avaliadas através da participação em premiações que procuram de forma minuciosa, 

avaliar a configuração de como as organizações se comportam em determinados critérios 

estipulados como relevantes para nivelar o alcance da qualidade gerencial. 
Segundo Martins (2013, p. 64) “A qualidade do serviço é fruto de uma comparação 

que o cliente faz (em mente e automaticamente) entre o que sente na prestação do serviço e o 

que espera do serviço”. A percepção instantânea do cliente inerente ao que lhe está sendo 

oferecido, precisa ser sempre positiva, de forma a se poder cativar a boa impressão e 

desenvolver sua total satisfação. 
A busca diária pela excelência e qualidade nos serviços a serem prestados nos 

processos administrativos, implica muita perseverança e atenção, possibilitando executar 

atividades mais complexas e difíceis de forma cada vez mais simples, trazendo ânimo para 

participações em premiações externas como o Prêmio Qualidade Rio (PQRio), oferecido pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, que compreende avaliar a perfeição do desempenho 

Organizacional e que no ano de 2014 houve contemplação do SVPM na Categoria Prata, em 

virtude de seu reconhecimento. “Um serviço só tem valor se o benefício for percebido e 

reconhecido” (COBRA, 2007, p. 70). 
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            O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha procura estar sempre de acordo 

com as práticas recomendadas pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GesPública), no qual simplicidade, agilidade e economicidade são alguns 

dos princípios basilares cumpridos e descritos nos moldes do programa, cujo objetivo central 

é alcançado a cada cliente atendido, onde sua satisfação em usufruir dos serviços prestados 

pela Instituição reflete o bom serviço prestado. 
 

A capacidade de gestão em uma organização pública é componente dos mais 

indispensáveis para que ela possa efetivamente fazer a diferença e entregar 

serviços públicos de qualidade. O Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GesPública existe, neste contexto, para apoiar o 

desenvolvimento e a implantação de soluções que permitam um contínuo 

aperfeiçoamento dos sistemas de gestão das organizações públicas e de seus 

impactos junto aos cidadãos (BRASIL, 2005, n.p).  
 

  “Em 2005 foi implantado o GesPública [...] através do Decreto nº 5.378. Segundo 

consta em sua página oficial, o GesPública é o resultado da evolução histórica de iniciativas 

do Governo Federal para a promoção da Gestão Pública de Excelência” (PALUDO, 2010, p. 

254). A procura de idealizar as melhores práticas de gerenciamento organizacional tem surtido 

efeito positivo nesta Organização Militar, a qual, também, segue as orientações emanadas do 

Programa Netuno, que “é um processo administrativo destinado a aprimorar a gestão das 

Organizações Militares e, consequentemente, proporcionar à Marinha do Brasil as melhores 

condições para estar pronta e adequada à estatura político-estratégica exigida pelo País” 

(BRASIL, 2017, n.p). 

Diante de tais esclarecimentos básicos inerentes ao Serviço de Veteranos e 

Pensionistas da Marinha no que tange suas práticas de gerenciamento, constatará neste 

Relatório Técnico, que esta Organização possui critérios de excelência alcançados através da 

colaboração de todos os envolvidos, sendo um serviço prestado com qualidade onde há o 

esmero coletivo em prol de reduzir os problemas que cerceiam os objetivos traçados. Os 

esforços dos colaboradores do SVPM já trouxeram várias indicações a prêmios como os de 

Inovação Escola Nacional de Administração Publica (ENAP) 2013, Prêmio Inovação Netuno 

2013, Prêmio Qualidade Rio 2014, Prêmio Boas Práticas da Controladoria-Geral da 

União (CGU) 2014, Prêmio Inovação Escola Nacional de Administração Publica (ENAP) 

2014, Prêmio Boas Práticas da Controladoria-Geral da União (CGU) 2015, Prêmio Gestão 

Social 2015 e Prêmio Programa Netuno 2015. 

Alcançar a excelência nos serviços prestados não é uma tarefa fácil e, muitas vezes, 

não vislumbrada no curto prazo. As indicações aos prêmios recebidos pelo SVPM 

contribuíram muito para a motivação de equipes e contínuo aprimoramento de procedimentos 

administrativos para eficaz prestação dos serviços, contudo há problemas internos que 

necessitam ser sanados, os quais, por avaliações gerais dos auditores que determinarão a 

entrega do prêmio, passam despercebidos, mas que são de vital importância no decorrer das 

atividades essenciais da organização bem como da satisfação do cliente, mesmo que sejam 

pontuais necessitam ser sanados, criando-se procedimentos para não haver sua 

repetição. Essas indicações apontam que a organização está entre as melhores Organizações 

Públicas, aumentando assim as responsabilidades e exigências na contínua prestação de 
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serviços de qualidade, o que pode acarretar sobrecargas de funcionários quando a equação de 

pessoas para atender for maior do que as para solucionar. 

O reconhecimento externo da qualidade dos serviços prestados enriquece o moral das 

organizações, pois, é uma resposta de quem tem o olhar de fora da organização e assimila os 

esforços impetrados. Todavia é necessário reconhecer as falhas, analisar todos os trâmites que 

são percorridos e as dificuldades existentes, para então sanar toda e qualquer forma de 

empecilho à eficácia, que por sua vez se manifesta em gerenciar numerários (pagamentos) de 

pessoas com necessidades das mais variadas possíveis. 
A elaboração deste trabalho pretende analisar a demora de pagamento do público-alvo 

do SVPM, gerado por mudança de conta corrente.  

Objetivos específicos expressam o intuito de verificar as políticas internas de 

priorização dos requerimentos, identificar as dificuldades de comunicação, propor 

mecanismos de acompanhamento do nível de serviço e sua eficácia, analisar os gargalos de 

pessoal e sistema operacional, propor a criação de normas e ainda abordar a possibilidade de 

criação de novas equipes. 

 

2 – Apresentação do Caso 
 

2.1 – A estrutura do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 
O SVPM é um órgão público federal da administração direta, com autonomia 

administrativa, inserido na estrutura do Ministério da Defesa (MD), no Comando da Marinha 

(CM), diretamente subordinado à Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (DPMM). 

 
O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), criado em 17 de 

janeiro de 1996, por transformação da antiga Pagadoria de Inativos e 

Pensionistas da Marinha (PIPM), foi ativado em 06 de março do mesmo ano, 

de acordo com a Portaria Ministerial nº 30, de 17 de janeiro de 1996. Tem 

por missão realizar a concessão de direitos, acerto de contas, execução de 

pagamento, prestar atendimento ao público-alvo, efetuar o recadastramento 

anual e empreender ações para efetiva e regular gestões dos recursos 

públicos, a fim de contribuir para a Administração de Pessoal da Marinha do 

Brasil, especificamente de veteranos, pensionistas, ex-combatentes e 

anistiados políticos. (BRASIL, 2017, n.p).            

 

Localizado no 2º andar do Edifício Almirante Tamandaré, no Complexo do Primeiro 

Distrito Naval, o SVPM, no atual momento, está em processo de mudança de suas instalações 

para o prédio da antiga Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), na Praça XV, onde 

já funcionam quatro dos seus departamentos: Departamento de Acerto de Contas (SVPM-10), 

Departamento de Pagamento (SVPM-20), Departamento de Controle (SVPM-30) e 

Departamento de Recuperação de Ativos (SVPM-90). Além destes, em sua estrutura tem a 

Assessoria de Gestão e Sustentabilidade (SVPM-01.2), Assessoria de Comunicação Social 

(SVPM-01.4), Ouvidoria (SVPM-01.5), Departamento de Informática (SVPM-40), 

Departamento de Administração (SVPM-50), Departamento Jurídico (SVPM-60), 

Departamento de Apoio ao Público (SVPM-70) e Departamento de Proventos e Pensões 

(SVPM-80). A Organização Militar possui ainda oito Postos de Atendimento Avançado 

(PAA), distribuídos nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e Niterói. 
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Os clientes do SVPM são os veteranos, pensionistas, ex-combatentes e anistiados 

políticos que percebem proventos, pensão ou reparação econômica à conta do Tesouro 

Nacional e cujo pagamento esteja vinculado à Marinha do Brasil. 
Em termos de abrangência nacional, o SVPM conta com a parceria e coordena os 

trabalhos de 28 Organizações Militares de Apoio e Contato (OMAC) e 33 Organizações 

Recadastradoras (OREC), subordinadas aos Distritos Navais e Organizações Militares da MB 

localizadas em diversas localidades do território nacional. Onde não há representação da 

Marinha, o SVPM conta com o apoio do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira para 

efetuar o recadastramento. No exterior, o SVPM conta com o apoio das Embaixadas e 

Consulados. 

  

2.2 – Problema organizacional 
Ao conduzir as informações que levam os clientes a receberem seus pagamentos, 

tendo autonomia do comando de bloqueio e autorização de pagamentos, esta organização 

militar passa a ter vital responsabilidade nos afazeres dos clientes quando executa uma tarefa 

de modo equivocado ou o faz de modo demorado, causando transtornos que podem até 

mesmo levar a processos judiciais. 
 É preciso haver 100% de acertos em tarefas que causam transtornos ao público-alvo, 

principalmente no que se refere ao seu pagamento. Logo, em se tratando da colaboração de 

todos os envolvidos neste processo, da busca pela qualidade total e da continuidade da 

indicação a prêmios, procura-se responder: Quais as causas da demora do pagamento do 

público-alvo, gerado por mudança de conta corrente? Problema este identificado quando um 

cliente busca a ouvidoria da organização para obter informações a respeito do pagamento não 

ter creditado na conta.  

 A demora em efetuar a mudança de conta corrente do cliente ocasiona o problema do 

mesmo não ter o valor depositado no lugar correto e, assim, o impossibilita de sacar seu 

pagamento e sanar suas dívidas, bem como diminui o seu poder de compra uma vez que não 

tem recursos para efetuar seu consumo. São diversos os motivos que geram o bloqueio de 

pagamento, mas especificamente no problema relatado neste trabalho o por alteração de conta 

corrente, que ocorre quando o cliente solicita essa mudança de conta e acaba encerrando sua 

conta antiga e o atraso na alteração desta, ocasiona do pagamento ser depositado na antiga, 

sendo esta já encerrada, provocando o estorno dos vencimentos para Marinha e consequente 

demora em creditar na nova conta. 
 O agravante nestes casos de atraso está em clientes que ficam impedidos de fazer a 

compra de medicamentos controlados ou medicamentos para pronto uso, os quais se fizeram 

necessários em virtude de alguma situação adversa como, por exemplo, algum acidente. 

 

3 – Revisão da Literatura 

 A qualidade do serviço e a satisfação do cliente são temas que revisaremos neste 

tópico, demonstrando a relação desses assuntos com o propósito deste Relatório Técnico. A 

conexão do conteúdo é ampla com os assuntos tratados nesta revisão.  

 

3.1 – Qualidade no Atendimento ao Público  
 O artigo “A Qualidade do Atendimento no Serviço Público” (ALENCAR; 

RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2016), apresenta de forma bem objetiva e sucinta as 
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ferramentas da qualidade, as quais são bem significativas para a verificação dos problemas, 

objetivando analisá-los de perto e assim buscar uma solução. Algumas dessas ferramentas são 

de grande importância para a aplicação de uma gestão de qualidade no atendimento ao 

público do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), onde se busca resultados 

práticos que direcionem a organização ao alcance dos objetivos.  
Além das ferramentas de qualidade de gestão, outro fator abordado neste artigo citado 

acima é a qualidade no atendimento, onde relatam que as pessoas que lidam com este serviço 

precisam a cada dia estar mais motivadas para prover qualidade nos trabalhos prestados ao 

cliente. 

 Pode-se observar que o grau de satisfação do cliente é o ponto de partida para avaliar a 

qualidade dos serviços prestados, em que para um usuário do serviço, a qualidade pode não 

ser a mesma do que para outro. 
O autor do livro “A Nova Administração Pública: Profissionalização, Eficiência e 

Governança” (FILHO, 2011), apresenta de maneira bem direta a busca pela qualidade dos 

serviços no setor público, onde o administrador estará ligado à função de gerenciar os 

esforços para o alcance da eficiência nas atividades oferecidas pela organização e 

consequentemente na conquista de clientes satisfeitos. O livro ainda revela a importância da 

aplicação da ferramenta do Benchmarking e Balanced Scorecard (BSC) nos serviços ao 

cliente e por sua vez, cita exemplos onde os mesmos podem ser utilizados com propósitos de 

maior agregação de valores.  

 No contexto do artigo “Gestão da Qualidade na Administração Pública Brasileira” 

(KOHL; OLIVEIRA, 2012), os autores dizem que atualmente a gestão de qualidade não só 

faz parte das organizações privadas, mas também dos órgãos públicos, aos quais buscam a 

cada dia melhorar seus serviços prestados, onde mudanças de culturas se deram com o início 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Tal plano se deu como o pontapé inicial 

para a gestão de qualidade na Administração Pública. Este artigo propõe analisar a 

importância de diversas engrenagens para estarmos buscando melhorar a qualidade nos 

serviços públicos. 
 A gestão de qualidade no setor público sofre uma constante atualização, buscando a 

eficiência e a aplicação mais correta dos recursos públicos, onde há necessidade de prever os 

erros e se antecipar a eles. 
Dessa forma, o SVPM sendo uma Organização Pública, procura estar sempre se 

atualizando e gerindo seus recursos para melhor prestar o serviço aos clientes. É bem verdade, 

como citado no artigo “Gestão da Qualidade na Administração Pública Brasileira”, a 

importância da prestação de um serviço da qualidade, tanto para quem está usufruindo dos 

serviços quanto para a organização, que é agraciada com o reconhecimento de instituições que 

avaliam o serviço público. 
 

3.2 – A percepção da qualidade no Serviço Público 
 No artigo “Percepções de Qualidade do Serviço Público” (NOVAES; LASSO; 

MAINARDES, 2015), os autores conceituam o significado da qualidade no serviço público e 

descrevem como se dá a excelência da mesma em suas diversas funcionalidades, enfatizando, 

como descrito na introdução desta pesquisa, a importância de se seguir os conceitos emanados 

pela GesPública. 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

6 

 

 Os autores abordam a qualidade como quesito de valorização de produtos ou serviços 

e que serve de meio para criar diferenciais em atendimentos aos clientes, podendo superar 

expectativas e inovar com ideias que propiciariam maior aceitação por se tratarem de busca 

por melhorias nos processos que causam dificuldades e impedem a avaliação positiva que o 

cliente faria do atendimento. 
 O SVPM analisa através de questionários aplicados pelo seu Departamento de Apoio 

ao Público, a satisfação do cliente, visando avaliar as possibilidades de melhoria e qualidade 

do atendimento. Há campos no questionário que possibilitam descrever ideias, tendo o cliente 

à liberdade de poder contribuir com suas observações; diariamente os questionários são lidos 

e as ideias são apresentadas, semanalmente, em reunião dos chefes de departamentos que 

visam às melhores soluções.      

   No livro “Administração Pública: Teoria e mais 500 questões” (PALUDO, 2010), 

apresenta o fundamento da qualidade e seus precursores, como também as ferramentas da 

qualidade que emergiram diante das proposições de cada um. Explica também sobre a 

Organização Internacional de Padronização e sua representação no Brasil que é através da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 São explicitados os programas criados pela Administração Pública e adequação a um 

atendimento de qualidade, trazendo as divisões e subdivisões de maneira à melhor 

transparecer o caminho a ser percorrido e os objetivos a serem alcançados. No Modelo de 

Excelência em Gestão Pública, a Administração Pública procura retirar a visão negativa que o  

cliente/cidadão muitas vezes possui dos serviços disponibilizados a ele, que por vezes são 

lentos e não sanam os problemas pleiteados. 
     O autor deste livro citado neste subitem reúne conteúdos sobre o conceito de qualidade 

que faz o leitor entender, perfeitamente, os aspectos existentes na Administração Pública que 

objetivam alcançar a qualidade, onde uma delas é a vontade do próprio Gestor que por vezes 

cruza os braços continuando com práticas já ultrapassadas e ineficazes. 
O atendimento nas organizações Públicas, geralmente, vem acompanhado de um 

pensamento de demora. No SVPM a tentativa de extinguir este pensamento vem por meio de 

medidas a fazer o atendimento de cada cliente ser o mais rápido possível, havendo 26 guichês 

com militares que se revezam para pronto atender. Os padrões estipulados pela Organização 

Internacional de Padronização e ratificados pela ABNT, são diretrizes que o SVPM persegue 

constantemente. 

  Na criação do artigo “Qualidade de Atendimento na Autarquia Municipal de Trânsito, 

Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza (AMC)” (ROCHA, Joice; LIMA; ROCHA, 

Roberto, 2009), os autores procuram assegurar através da pesquisa elaborada, a 

proporcionalidade que há entre a expectativa do cliente referente à determinada empresa e o 

que de fato é oferecido pela mesma. Nele é possível encontrar a afirmação de que, segundo 

pesquisas do Banco Central, uma das maiores reclamações dos clientes para o seu serviço era 

o atendimento. Neste artigo é possível encontrar vários apontamentos para a insatisfação, os 

quais fazendo um paralelo com o SVPM através de suas políticas internas os eliminam. Há 

um serviço especial para pessoas com dificuldades de locomoção, onde o atendimento é feito 

na residência da pessoa, sem qualquer custo e no dia marcado com o cliente. 
 Conforme o artigo citado no parágrafo anterior, o cliente precisa ser bem atendido para 

que possa fazer boa avaliação do que lhe foi oferecido. Superar as expectativas do cliente é 
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verdadeira criação da possibilidade de que o mesmo propagará informações positivas sobre o 

atendimento prestado e a boa fama da organização. 
 

3.3 – A Padronização em prol da satisfação do cliente  
 No estudo do artigo “Qualidade em serviços públicos: os desafios da atenção 

primária” (SAVASSI, 2012), o autor retrata a importância da qualidade do serviço público, 

especificamente o de saúde, e traz as formas que atualmente estão sendo levada a constatação 

da qualidade, como por exemplo, a adequação aos padrões ISO 9000 (International 

Organization Standardization) Organização Internacional de Padronização, que trata de 

gerenciamento de qualidade e são adquiridas através de certificações por organizações 

credenciadas para tal emissão. 
 Verifica-se que a qualidade na prestação do serviço é o desejo de muitas organizações 

no setor público e que seu alcance necessita, algumas vezes, de acontecimentos que não 

dependem da própria instituição e sim de recursos advindos de fontes que estão cada vez mais 

reduzindo o necessário para atender aos clientes. 
Ao ser adequado as práticas exigidas pela ISO, a excelência na gestão começa a ser 

criada. O SVPM, em seu planejamento estratégico, possui as diretrizes norteadas nos moldes 

da ISO 9000, sendo de conhecimento geral tudo o que se é esperado para um período de 

tempo. O programa citado no artigo, tem paralelo com o PQRio, o qual o SVPM obteve a 

premiação pelo reconhecimento de sua gestão. 
Na dissertação “Qualidade nos Serviços Públicos: A avaliação da satisfação dos 

colaboradores do atendimento do Centro Distrital de Viana do Castelo” (SOUZA, 2009), tem 

o propósito de evidenciar a importância do serviço direcionado ao cliente/cidadão e a 

percepção do mesmo, a qual é o pilar central para possíveis melhorias. Demonstra que há 

problemas na busca para se alcançar a qualidade quando os colaboradores não se sentem 

satisfeitos com o trabalho. Inicia-se tal dissertação com o fundamento do que significa 

qualidade e de como a mesma teve seu significado ao longo do tempo sendo utilizado pelas 

empresas e os principais autores. 
 Há demonstrações dos pontos críticos sobre a aplicabilidade da Gestão da Qualidade 

no Setor Público, colaborando com a busca da solução do problema que fora apresentado, 

uma vez que é reconhecido que para haver controle precisam-se administrar os resultados. A 

autora da dissertação também relata a importância dos clientes para as organizações da 

Administração Pública afirmando que até mesmo houve criação de resolução entre Ministros 

para que se chegasse a um novo modelo administrativo de relacionamento com o cidadão. 

 Sendo oferecido um serviço de qualidade e os colaboradores se empenhando cada dia 

mais com os propósitos organizacionais, há grandes possibilidades de que a percepção do 

cliente venha a se aproximar das expectativas organizacionais. O SVPM através de sua 

ouvidoria, diariamente, recebe elogios do atendimento prestado, o que recebe ampla 

divulgação pela organização de forma a demonstrar que todos os esforços estão tendo 

resultados. Os colaboradores estão sempre sendo incentivados através de cursos, palestras, 

flexibilidades em rotinas em prol do aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, para que 

possam estar sempre desenvolvendo suas atividades com êxito e com conhecimentos de causa 

que visam, sempre, a satisfação e percepção de um bom serviço prestado. 
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4 – Plano de Ação  

 Há pontos cruciais dentro do SVPM que precisam de melhorias para que se possa 

alcançar os objetivos específicos e validar a hipótese apresentada. A pesquisa realizada neste 

relatório elucidou algumas situações que podem estar dificultando a solução do problema 

apresentado e, consequentemente, criando barreiras que obstruem a permanência de 

excelência interna e externa: 
 1 - Os gestores (Chefe de Departamentos) estão distantes dos acontecimentos 

rotineiros, tornando as soluções para os problemas um tanto distante porque a estrutura 

hierarquizada torna a comunicação lenta e falha;  

 2 - Os requerimentos fora de ordem e sem a devida priorização de qual assunto 

deveria ser tratado como urgente ou de rotina, o que dificulta a análise do operador e a 

demora das soluções da mudança de conta corrente; 
 3 - A falta de pessoal também foi vislumbrada, acúmulos de funções e sobrecargas de 

tarefas que poderiam ser melhores distribuídas se houvessem mais mão de obra para ajudar; e 
 4 - Dificuldade de comunicação com os bancos pela falta de controle nos processos 

que geram essa atividade. O pessoal designado para cuidar do controle dos envios das 

solicitações de mudança de conta corrente aos bancos, não possuía uma metodologia de 

controle adequado e se perdiam, duplicando algumas atividades.  

 O quadro 1 apresenta uma matriz 5W2H que proporá com mais compreensão, um 

mapeamento das atividades no Plano de Ação.  
 

Quadro 1 – Plano de Ação – 5W2H 

 

Plano de Ação Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 

O que fazer 

 (What) 

Onde 

 (Where) 

Por quê  

(Why) 

Quando  

(When) 

Quem  

(Who) 

Como 

 (How) 

Priorizar 

requerimentos 

de mudanças 

de conta 

corrente 

Setor de 

Atendimento 

ao Público 

Para não 

priorizar 

assuntos de 

menor 

relevância 

O colaborador 

recebe os 

requerimentos 

no setor 

Secretário que 

dá entrada nos 

requerimentos 

Separando por 

assunto e 

destinatário 

interno 

Manter a 

avaliação de 

satisfação do 

cliente 

Setor de 

Atendimento 

ao Público 

Uma prática 

de 

autoavaliação 

que está 

dando certo 

O público-alvo 

procura o 

Serviço para 

obter 

atendimento 

Veteranos, 

pensionistas, ex-

combatentes e 

anistiados 

políticos 

Através de 

questionários 

Eliminar 

Barreiras da 

comunicação 

Setor de 

Atendimento 

ao Público 

Para não 

causar ruídos 

que impeçam 

a boa 

execução do 

trabalho 

Toda vez que a 

informação for 

mal interpretada 

ou houver a 

possibilidade de 

melhorar os 

processos 

através de 

equipamentos, 

Responsável 

pelo setor 

(Encarregado) 

Através da 

ampla 

divulgação de 

ordens e 

notícias em 

murais, canais 

magnéticos (e-

mails) e 

tacitamente em 
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pessoal e 

estrutura  

reuniões 

diárias 

Mensurar os 

dados de 

entrada e saída 

do processo 

Setor de 

Atendimento 

ao Público 

Para controle 

da eficiência, 

eficácia e 

produtividade 

Toda vez que 

requerimentos 

forem recebidos 

e expedidos 

deverão ser 

contabilizados 

Ajudante de 

seção designado 

para concentrar 

os dados 

Em planilhas 

que possam 

extrair 

gráficos, 

estatísticas e 

visualização 

por período, 

bem como 

médias que 

ajudem em 

análises 

Reavaliar 

método de 

liderança e 

flexibilidade 

de acesso 

Setor de 

Atendimento 

ao Público 

Para que o 

colaborador 

se sinta mais 

a vontade 

para expor 

ideias 

Toda vez que 

houver 

dificuldade de 

comunicação 

entre líderes e 

liderados 

Responsável 

pelo setor 

(Encarregado) 

Reunindo os 

colaboradores 

e explicando 

as mudanças, 

comparando-

se as 

diferenças que 

irão ocorrer na 

mudança de 

método e 

flexibilização 

no alcance das 

soluções 

Criar normas 

(Ordem 

Interna) 

Departamento 

de 

Atendimento 

ao Público 

(SVPM-70) 

Para evitar 

conflito de 

competências 

Toda vez que os 

colaboradores não 

souberem suas 

responsabilidades 

Responsável 

pelo 

Departamento 

(Chefe do 

Departamento) 

Através da 

concentração 

das 

informações 

sobre as 

atividades que 

cada um 

desenvolve 

Formar 

equipes 

Departamento 

de 

Atendimento 

ao Público 

(SVPM-70) 

Para focar a 

solução de 

problemas 

pontuais e 

atingir os 

objetivos 

específicos 

Toda vez que 

houver pessoal 

para que se 

possa concentrar 

e realizar tarefas 

específicas em 

menor tempo 

possível pela sua 

especialização 

no assunto  

 

Responsável 

pelo 

Departamento 

(Chefe do 

Departamento) 

 

No setor, 

formando-se 

cada equipe de 

acordo com a 

necessidade 

que convier 
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Realocar 

pessoal 

Na 

organização 

Para obter 

força de 

trabalho 

adequada ás 

necessidades 

do 

departamento 

Toda vez que 

faltar pessoal 

para executar 

tarefas 

Diretor e Vice-

Diretor da 

Organização 

Na 

organização 

através da 

observação de 

quais 

departamentos 

estão com 

excessos de 

pessoal ou que 

as atividades 

não estejam 

bem 

distribuídas 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O plano de ação desenvolvido necessita de vários colaboradores, cada um com sua 

competência gerencial para tomar decisões e de executar o trabalho, sendo independentes uns 

dos outros por serem tipicamente departamentais, bem como necessita de decisões gerenciais 

para liberação de recursos, passando pelo crivo do Agente Fiscal, Ordenador de Despesas e 

Conselho de Gestão. As organizações geralmente têm restrições e objeções quanto à 

disponibilização de recursos para fins que não sejam emergenciais ou que não façam parte de 

objetivos macros; contudo, é possível demonstrar que pequenos ajustes com pequenas 

aquisições, junto a mudanças internas, podem tornar o processo muito melhor, transformando  

a organização mais eficaz e com melhor atendimento ao cliente, o qual é o elemento mais 

importante de uma cadeia de prestação de serviço e consumo de produtos. É o dever da 

administração pública gerencial zelar pelo atendimento ao cidadão, disponibilizando as 

melhores ferramentas para atender os fins para qual uma organização específica foi criada. “A 

administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente 

dos seus serviços” (CHIAVENATO, 2006, p.122).   
 

5 – Conclusão 
O diferencial prático da gestão de qualidade advém de grandes esforços dos gestores e 

colaboradores, os quais são remunerados para servir a população. Os contribuintes, de forma 

generalizada, precisam ter os melhores tratamentos na prestação de um serviço público, afinal 

é preciso o reconhecimento do fato gerador, a origem dos recursos que movem a 

administração pública e tentar retribuir com eficientes serviços a serem prestados.   
No estudo da Organização Pública deste relatório, foi possível perceber que mesmo 

com reconhecimentos externos, com premiação bastante concorrida por diversos Órgãos, 

houve apontamento da problemática de que alguns clientes tinham dificuldades na mudança 

de conta corrente e na consequente falta de pagamento, quanto a divergências ocorridas com 

os bancos.  
Desta maneira, foi possível identificar que o diferencial prático para alcançar e manter 

a qualidade do serviço público são as constantes práticas de autoavaliação com participação 

do público-alvo, através dos questionários de satisfação, onde a coleta das informações 

inerentes ao Departamento de Atendimento ao Público podem ser filtradas e analisadas 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

11 

 

minuciosamente, observando-se os pontos que precisam ser ajustados, afinal, a avaliação 

genérica pode tendenciar a erros em avaliações externas, falsas convicções e manutenção de 

práticas que precisam ser melhoradas.  
Ao ser analisado os objetivos específicos propostos e alcançados e o plano de ação, é 

possível concluir que a Organização estudada possui profissionais, recursos e estrutura 

condizentes para eliminar o problema apresentado, onde as decisões dos gestores são 

fundamentais para que se atinja o esperado, porquanto é preciso que haja o constante 

comprometimento da alta administração para que se possa iniciar e manter o processo de 

mudança, de assunção de riscos e de implementação de todo o planejamento descrito no plano 

de ação, o qual expõe os mecanismos para que as ações dêem certo. 
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