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Resumo 

 

Buscando considerar importante o grau de satisfação do cliente, onde este, deve se posicionar 

como um sujeito proativo, e para o qual todos os serviços devam ser destinados, aprimorados 

e adequados. As mudanças da Administração Pública trouxeram esta concepção de cidadão/ 

cliente no qual atualmente, esta administração pondera entre o modelo gerencial e o modelo 

social de gestão, mas em ambos os casos a percepção de satisfação e de qualidade por parte 

do seu cliente, o cidadão, é de muita importância. Deste modo, o presente trabalho foi 

desenvolvido pelo método de pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo abordar a valia da 

aferição do nível de satisfação dos cidadãos por meio das pesquisas de satisfação, sobre os 

serviços prestados pela Administração Pública. Neste sentido, as pesquisas de satisfação 

surgem como uma ferramenta de gestão democrática e fonte de dados e informações úteis à 

prestação dos serviços públicos. 

 

Palavras-chave: Prestação de Serviço Público; Satisfação dos Cidadãos; Democratização de 

gestão  

 

1 – Introdução 

 

Conforme os preceitos constitucionais contidos no Artigo 37 da Constituição Federal 

de 1988, o principal objetivo da Administração Pública é o atendimento do interesse público, 

que deve ser regida conforme os ditames dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, em sentido que as ações e serviços públicos prestados 

deverão ser úteis aos cidadãos, sendo de qualidade, voltados às necessidades da coletividade. 

“O interesse público deve ser entendido como sendo a finalidade de toda atividade Estatal” 

(MAZZA, 2012). 

 Neste sentido, a sociedade se torna a razão e a destinatária dos serviços públicos, que 

deverão necessariamente ser oferecidos conforme o interesse público. De acordo com 

Alexandrino e Paulo (2011), a atuação da Administração Pública deve ser pautada nos 

princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

elencados no artigo 37 da Constituição Federal vigente. Entretanto, além dos princípios 

explícitos antes citados, também deverão ser observados princípios implícitos, como o da 

soberania do interesse público, que trata da prevalência do interesse público, contrapondo os 

interesses particulares.  

Neste diapasão, para que os serviços prestados sejam de considerados eficazes é 

necessária à aferição da satisfação da população para a verificação do seu nível de aprovação 

e contentamento, apontado para a qualidade ou não do serviço prestado. 

Atualmente, devido aos avanços das tecnologias e nos meios de comunicação, é 
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possível pensar na implementação de mecanismos que funcionem como ferramentas para de 

auxílio da gestão que atuem como forma de abertura democrática à opinião da sociedade e 

coleta de informação para a tomada de decisão governamental, de forma desburocratizada e 

pouco dispendiosa. Dada à importância de consulta do contentamento social em relação aos 

serviços públicos prestados pela Administração Pública e a possibilidade de aprimoramento 

das atividades diante deste contato, podem ser implementados mecanismos de pesquisa de 

satisfação, realizada de forma virtual, da qual serão coletados dados referentes aos serviços 

públicos prestados à sociedade. A opção por essa ferramenta em detrimento de outras, se 

justifica na obrigação legal de transparência e abertura a participação social nos atos de 

gestão. 

Desta forma, diante relevância da mensuração do nível satisfação dos 

clientes/cidadãos em relação aos serviços públicos prestados pela Administração Pública, o 

presente trabalho tem por objetivo geral abordar a importância de tal aferição, e a utilização 

dessa como uma ferramenta de gestão governamental e a forma contribuição para a 

transparência, melhoria e democratização da gestão. Os objetivos específicos deste residem 

em esclarecera condição de cliente do cidadão, em relação aos serviços públicos; 

compreender a necessidade da qualidade  de tais serviços, bem como a satisfação de seus 

destinatários cidadãos; e apontar a pesquisas de satisfação como método da referida aferição e 

sua utilização em prol da gestão pública. 

Para tanto, o trabalho se valeu do recurso metodológico de revisão bibliográfica e está 

subdividido em  três partes principais: o referencial teórico que apresenta um compilado de 

ideias de outros autores sobre o tema, as quais são utilizados para construir o  entendimento e 

a reflexões necessária a resposta da pergunta norteadora;  a discussão e resultados, que 

tomando por base o referencial teórico, traça o reflexões sobre a importância da 

implementação das pesquisas de satisfação ao no setor público; e  as considerações finais. 

 

2 – Referencial Teórico  

 

A priori é necessário estabelecer um sentido para o termo serviço público, o qual na 

concepção de Hely Lopes Meirelles (1993, p. 289) pode ser entendido como, “todo aquele 

prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas de controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências 

do Estado”.   

A obrigatoriedade da prestação de tais serviços por parte do Estado é depreendida do 

texto Constitucional que dispõe o Art. 175 “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos” (Brasil, 1988). Há de se ressaltar que a legislação não apenas 

estabelece o dever de prestação dos serviços públicos por parte do Estado, bem como dispõe 

sobre a obrigatoriedade de garantia de qualidade dos serviços públicos prestados. 

Em contrapartida à prestação de serviço público realizado pelo Estado, ao cidadão, 

também por força de lei, é exigível o cumprimento dos diversos tributos existentes em nosso 

país, ou seja, em troca dos serviços de bem-estar social oferecidos prestados pelo Estado, é 

exigível do cidadão o pagamento de uma alta carga tributária. Por esta participação no 

financiamento é que, como já estabelecido anteriormente, os serviços públicos, por 
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determinação legal necessariamente precisam ser exercidos para o atendimento das 

necessidades da coletividade. 

Não obstante esse fato, não é raro vivenciar casos que a Administração Pública decide 

pela execução de serviço ou obra pública que não são ou estão dentro do rol prioritário de 

necessidades da sociedade. Para atingir o interesse público os serviços prestados pela 

Administração Pública precisam estar atrelados e atentos às suas necessidades. A execução de 

serviço ou obra que não atende a tais necessidades representa desperdício de recursos 

públicos. Recursos esses escassos e que devem ser bem empregados por meio de 

planejamento estatal, que observem e considerem as reais prioridades da sociedade. 

 

2.1-Cidadão Cliente  

 

Pereira (1998), traz a ideia que a administração pública deve ser entendida como uma 

esfera de competência e gerenciamento diferenciado, onde ao contrário do setor privado, não 

se busca pela lucratividade, mas sim pelo atendimento do interesse público conforme os 

ditames legais. Não obstante tal diferença, assim como no setor privado, a Administração 

Pública vêm pautando sua atuação na busca da satisfação dos usuários dos serviços públicos. 

O cidadão passou a ser visto como cliente e a administração pública, que passou a buscar a 

satisfação deste para a efetiva obtenção de seus objetivos.   

Aqui deve ser entendido que a Administração deve buscar a satisfação de seus 

clientes, os cidadãos, e para isso deve procurar identificar as necessidades destes, para o 

cumprimento do seu objetivo maior que a alcance da sua finalidade de atendimento ao 

interesse público. 

Neste sentido Delevati (2004) defende que a aproximação e oitiva do cliente se faz 

imprescindível, “um dos aspectos que costuma impedir a organização de atender melhor o 

cliente é falta de consciência em relação à importância de ouvi-lo com regularidade” 

(DELEVATI, 2004, p. 32).   

Kotler apud Delevati (1998, p 53) afirma que a satisfação do cliente está atrelada ao 

sentimento de prazer ou descontentamento referente a comparação dos resultados obtidos com 

o desempenho do produto ou serviços em relação aos resultados esperados, ou seja, a 

satisfação do cliente é fundamentada em sua expectativa sobre o produto ou serviço. 

As novas formas de gestão pública têm aberto espaço para verificação do desempenho 

dos serviços públicos por meio da satisfação dos cidadãos. Muito embora o cidadão não seja 

um mero consumidor passivo do serviço público, este é entendido como destinatário final, e 

por isso é elevado à condição de cliente, que embora denominado cliente é um sujeito ativo e 

determinante para os serviços públicos (CARVALHO, 2008). 

Vale também ressaltar que com prescrição legal, todo serviço público prestado pela 

Administração Pública deve ter por finalidade interesse público, que constitui atributo 

indispensável do ato administrativo e devendo ser fundamento de toda ação do Estado. Isso 

equivale a ideia de que todo o serviço oferecido pelo Estado deve ter por objetivo o 

atendimento direto do cidadão e da coletividade (MAZZA, 2012). 

 

2.2- Qualidade e Satisfação dos Clientes 
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Para Delevati (2004) as organizações sem fim lucrativo não acompanham a mesma 

lógica e mercado, seguida pelas organizações comerciais, mas ainda assim devem ter sua 

atuação e prestação de serviços em prol da satisfação de seu cliente. Essa preocupação é uma 

forma de fazer com que tais organizações atendam seus objetivos. A qualidade dos produtos e 

serviços guardam estreita relação com a satisfação de seus clientes.  

Para Carvalho (2008) a satisfação do cliente é algo que demonstra o sucesso ou 

insucesso da organização, essa satisfação é parte da qualidade do serviço ou produto 

oferecido, bem como da utilidade do mesmo. Logicamente, esta é a postura a ser adotadas 

pelas organizações que pretendem ter sucesso. De nada adianta ter a qualidade, se não for 

observada a sua utilidade ou necessidade do produto ou serviço, o que fará justificar a 

satisfação do cliente. 

Desta forma, ainda que se trate de uma organização sem fim lucrativo, esta deve ter 

sua atuação voltada para satisfação de seus clientes. Na realidade as ações de todas as 

organizações, independentemente de sua natureza, devem sempre ter objetivo alcançar tal 

satisfação, pois o cliente é o destinatário dos produtos e serviços da organização. Este é o 

sujeito no qual se justifica a existência da organização.  

Neste sentido, a qualidade do serviço ou produto oferecido é mensurada a partir da 

satisfação da clientela, e, será esse o parâmetro para se definir o sucesso ou insucesso da 

organização, não há organização bem sucedida, se não há clientes satisfeitos. 

Carvalho (2008) ainda destaca que a insatisfação demonstrada pelo cliente é o 

instrumento principal para melhoria do serviço, pois somente a partir dessa informação que a 

organização será capaz de tratar suas melhorias.  

A autora também destaca que quanto maior a sensibilidade da organização em 

perceber a insatisfação de seus clientes, maior será sua possibilidade de desempenho perante a 

concorrência. Sobre a administração Pública, dispõe que a preocupação com a satisfação do 

cidadão deriva da evolução da Administração Pública, que procura validar sua gestão no 

atendimento de seus objetivos, quais seja a prestação de serviços públicos satisfatórios. A 

mensuração da satisfação do usuário, que é considerado um cidadão cliente, deve ser realizada 

levando em conta as peculiaridades do serviço público, que se difere do privado.  

Só serão considerados de qualidade os serviços que atendam às necessidades da 

sociedade e sejam satisfatórios a ela. A insatisfação neste sentido pode ser entendida como 

uma não necessidade da coletividade ou ainda necessário e dado por importante pela 

coletividade, mas considerado não é eficiente ou eficaz no que se propõe. A insatisfação pode 

ser depreendida da forma de execução do serviço ou de quantidade disponível, pois não 

adianta o oferecimento de um serviço público tido como necessário se sua atuação seja 

restrita, não atingindo a demanda por ele, deixando cidadãos sem atendimento ou criando 

infinitas filas de espera. A forma de atendimento na hora da prestação também pode ser alvo 

de insatisfação do serviço público, o que importa na atuação do servidor ou agente público 

responsável pela execução do mesmo, ou ainda a incidência de grandes entraves burocráticos. 

No que tange aos meios a serem utilizados pela Administração pública para a 

efetivação da avaliação de satisfação dos usuários clientes, ressalta-se que a evolução e 

disponibilidade de tecnologia que viabiliza a Administração lançar mão de ferramentas 

capazes de oferecer a sociedade um acompanhamento de suas atividades, bem como colocar 

em prática de forma rápida, os preceitos legais de transparências pública, que auxiliam na 

realização do controle social. 
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De acordo Pinto (PINTO, 2007 apud CARDOSO E CARDOSO, 2011) os serviços 

públicos precisam ter como característica a flexibilidade, estes precisam ser adaptáveis 

permanente às necessidades dos cidadãos, além estar atendo às constantes mudanças ocorridas 

na sociedade.  

Para Cardoso e Cardoso (2011) o cidadão precisa estar ciente e satisfeito com os 

serviços públicos, haja vista ser ele um sujeito cidadão-contribuinte, o qual é quem financia, 

por meio de suas contribuições tributárias, o funcionamento de toda Administração Pública. 

Segundo Normando (2009) a insatisfação com os serviços públicos prestados pela 

Administração pública, geralmente, é causada da ineficácia ou ineficiência do serviço e, ainda 

são apresentados como relevantes para essa insatisfação, na concepção da autora, a falta de 

conhecimento e resistência aos instrumentos de melhoria. 

Carvalho (2008) afirma que a satisfação dos cidadãos com os serviços públicos 

prestados, não significam, necessariamente, que haja por parte da população um confiança no 

governo. Para se obter tal confiança é preciso de um conceito mais amplo de qualidade, onde 

dialoguem com as redes de organizações públicas, privadas e voluntárias, prestadoras de 

serviços públicos e que deem soluções aos problemas coletivos. A satisfação dos cidadãos 

deve ser considera como algo pontual e em relação a cada serviço especificadamente, pois é 

provável ter discrepância no contentamento em relação aos diversos serviços que lhe são 

prestados ou colocados à disposição. 

De acordo com Normando (2009) qualidade está diretamente relacionada ao conjunto 

de característica do produto ou serviço que satisfaça as necessidades e expectativas dos 

clientes.  Dessa forma autora entende que: “Para uma boa prestação de serviço é necessário 

saber como vai o desempenho do trabalho desenvolvido, de forma que possa melhorar e 

incrementar os serviços prestados” (NORMANDO, 2009 p 26).           
 

2.3- Pesquisa de Satisfação do Cidadão  
 

Existem diversos meios em que pode ser aferida a satisfação dos clientes, dentre elas, 

destaca-se o método da pesquisa de satisfação, geralmente aplicada por meio de questionários 

aos usuários, onde são coletados dados acerca da opinião e satisfação dos clientes, no caso em 

estudo, os cidadãos. As pesquisas de satisfação podem ser aplicadas periodicamente para 

aferição e acompanhamento do desempenho dos serviços públicos prestados, servindo de 

parâmetro para as decisões governamentais. A proposta aqui levantada é algo normatizado na 

esfera Federal por meio do artigo 12 do Decreto n° 6.932 de 11 de agosto de 2009, que assim 

dispõe: 
 

Art. 12.  Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão aplicar 

periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços e 

utilizar os resultados como subsídio relevante para reorientar e ajustar os 

serviços prestados, em especial no que se refere ao cumprimento dos 

compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na 

Carta de Serviços ao Cidadão.  

§ 1o  A pesquisa de satisfação objetiva assegurar a efetiva participação do 

cidadão na avaliação dos serviços prestados, possibilitar a identificação de 

lacunas e deficiências na prestação dos serviços e identificar o nível de 

satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados.  
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Como se denota do texto do Decreto n° 6.932, o próprio Estado percebe a necessidade 

de ouvir a opinião popular acerca dos serviços por ele prestados. Essa oitiva pode ser 

realizada por meio de pesquisa de satisfação que irá apontar os pontos de eficiência e as falhas 

dos serviços públicos prestados. A avaliação de satisfação deve ser empregada com intuito de 

levantamento de dados que possibilitem a Administração Pública reorganizar sua atuação 

corrigindo eventuais falhas ou problemas apontados pela insatisfação dos cidadãos. Entendido 

de outra forma, a satisfação do cidadão aos serviços públicos prestados pela Administração 

Pública,  verificado pelo instrumento de pesquisa de satisfação, representa o alcance dos 

objetivos legais do Estado e conferem o título de qualidade aos serviços prestados. 

O Programa GesPublica, em seu Guia Metodológico (2013),  dispõe que  as pesquisas 

de satisfação poderão atuar como um instrumento de avaliação do serviços prestados: 
 

Como um instrumento de avaliação, as pesquisas de satisfação consistem na 

utilização de informações fornecidas pelos públicos alvos para a elaboração 

de conhecimento sobre a prestação de serviços. Através dela, é possível 

verificar, por exemplo, se, na opinião dos públicos alvos, os padrões de 

qualidade da prestação de serviço estão sendo cumpridos e observar os 

efeitos positivos ou negativos que a prestação de serviço apresenta para eles. 
(Guia Metodológico GesPublica, 2013) 

 

Assim, para o Programa, as pesquisas de satisfação consistem em uma ferramenta 

simples, mas com capacidade de coletar dados que deveram ser utilizados para a verificação 

dos processos administrativos, bem como para a verificação de problemas na prestação dos 

serviços, podendo então corrigi-los. Segundo o programa a pesquisa de satisfação pode ainda 

ser fonte de levantamento de necessidades e expectativas dos cidadãos e servir como uma 

ferramenta de prestação de contas. 

Para Carvalho (2008), a avaliação dos serviços públicos deve ser realizada 

considerando as especificidades do setor público, observadas suas ferramentas e modelos. 

Devem ser dados enfoques a variáveis como transparência, prestação de contas, participação 

da comunidade e equidade, relevantes ao setor público. A autora defende ainda que os 

impactos da qualidade dos serviços públicos devem ir além do âmbito financeiro, e sim 

proporcionar impactos globais em toda a organização. 

Para Schmidt e Strickland (2000), as pesquisas de satisfação não tem apenas o intuito 

de acompanhar os níveis de satisfação, estas vão muito além disso, devendo ser entendidas 

como meios de produção de estratégias para o planejamento de ações e melhorias. As 

pesquisas de satisfação devem ser utilizadas como ponte entre os usuários/cidadãos e a 

Administração Pública em capaz de estabelecer relação entre os serviços desejados pela 

sociedade em detrimento aos que lhe são efetivamente oferecidos. Assim, as pesquisas devem 

servir de fonte de levantamento de dados para o planejamento das  atividades estatais e efetivo 

monitoramento do desempenho e eficácia das políticas públicas  a disposição da coletividade, 

as podendo propor adequações ou correções para  o alcance de seus objetivos. 

Para Ramazotti, Stefano, Morozini (2012), a tecnologia tem sido um grande facilitador 

que tem contribuído para prestação de Serviços Públicos, lhes atribuindo maior agilidade e 

presteza e nas ações. As contribuições vão desde a comunicação até o processamento 
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armazenamento de dados, promovendo ganhos de celeridade e de economicidade nos 

processos. 

Para tanto, Sato (1997) dispõe a utilização da rede mundial de computadores tem 

representado um facilitador para Administração Pública, a qual pode ser utilizada como um 

canal de controle da sociedade sobre a administração, bem como servir para a coleta de dados 

para fundamentação de melhoria e adequação dos serviços oferecidos aos cidadãos. A 

internet, devido sua grande expansão, e sua agilidade enquanto meio de comunicação, pode e 

deve ser explorada com a forma propiciar ao cidadão conhecimento das atividades da 

administração, bem como poderá ser utilizada como forma de abertura e diálogo entre  o 

Estado e o cidadão, que poderá se manifestar sobre os serviços a ele oferecidos, a fim de 

poder aprimorá-los, além do exercício do controle social. 

SATO (1997) dispõe ainda, que a Administração Pública pode se utilizar da internet 

para estabelecer um canal de comunicação direta e rápida com os cidadãos, e com custos 

relativamente baixos. Por este meio podem ser disponibilizadas informações importantes 

sobre os serviços oferecidos, bem como obter informações a respeito das necessidades da 

sociedade e satisfação dos cidadãos e assim poder propor melhorias aos serviços prestados. 

Ademais, a internet se constitui em uma forma rápida de comunicação, não hierarquizada, o 

que desvincula do processo burocrático vivenciado pela Administração Pública. São muitos 

recursos, que fazem da internet mais que um canal de informação, mas uma ferramenta de 

mudança cultural. 

 

3 – Metodologia  

 

O presente trabalho a  foi concretizado por  um método qualitativo, por meio de 

pesquisa básica, com caráter exploratório. A pesquisa foi realizada através de  levantamento 

bibliográfico, afim de proporcionar estudo e análise sobre o tema proposto.   Para Gil (2008, 

p.27), pesquisa exploratória aquela “desenvolvida com objetivo de proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, a cerca de determinado fato”.   

Como instrumento de pesquisa foi adotado o método de pesquisa bibliográfica, com 

base em trabalhos e obras bibliográficas já existentes.  O autor, antes citado, esclarece  que 

uma pesquisa bibliográfica é aquela cujo desenvolvimento tem por base material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

O Universo observado foi a Administração Pública e as organizações estatais, em que 

buscou-se identificar a necessidade de adoção da ferramenta ora em estudo como uma forma 

de alcance do objetivo de toda prestação de serviço público e política pública. As 

organizações e órgãos públicos, são sujeitos a controles legais, estatais e sociais, estabelecidos 

em lei, os quais devem motivar toda a sua atuação. Foi aqui observado os preceitos legais que 

orientam a atuação da Administração Pública e possíveis formas de viabilizar os ditos 

controles de sobre sua atuação. 

Após a pesquisa bibliográfica, foi realizado estudo do tema e do material levantado, 

seguido de análise e interpretação dos dados e informações contidas nas obras, para que no 

fim fosse possível a concretização do presente trabalho.  Desta forma, com base no material 

pesquisado, foi construído o referencial teórico que demonstra o entendimento e o 

posicionamento de diversos autores a sobre a temática abordada e posteriormente possibilitou 

a construção da discussão e apontamento de resultados perseguidos pelo trabalho. 
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4 – Resultados e Discussões  

 

Atualmente, a Administração Pública é vista de uma nova maneira, onde se abandonou 

o modelo patrimonialista, em que o gestor era o soberano em que geria a coisa pública como 

se sua fosse; posteriormente também caiu o modelo de burocrático Werbiano, pautado na 

impessoalidade, mas preso a grandes formalidades; chegando ao modelo gerencialista, 

conhecido também como a nova Administração Pública, onde é impresso ao setor público as 

regras mercadológicas, bem como seu dinamismo e necessidade de atenção ao cliente 

(Junquilho, 2010). 

Mesmo diante das diversas reformas e modelos em que a Administração Pública foi 

submetida ao passar do tempo, a esta sempre foi incumbida a prestação de serviços públicos. 

No Brasil fora reforçado pela Constituição Federal e seus princípios, que os serviços públicos, 

a atuação da Administração Pública em si, devem ser voltadas ao interesse público. A Lei 

Maior também veio afirmar o caráter democrático no país, abrangente a toda atividade estatal 

(BRASIL, 1988). 

Dentro desta realidade, a Administração Pública vive atualmente em um cenário, por 

força da Lei, de necessidade de transparência de suas ações e de incentivo e busca de 

participação da sociedade, como forma de legitimar a sua gestão. Um resultado desta 

realidade é exposição pública dos dados de contas dos órgãos públicos, principalmente por 

meio de endereços eletrônicos. 

A necessidade de transparência dos atos de gestão levou a construção de uma rede de 

informações, principalmente através da internet, que fica à disposição do cidadão, para que 

esse possa acompanhar os atos de gestão e exercer o controle social, que é de sua incumbência 

Ao considerar o cidadão como um cliente da Administração Pública, esse deixa de ser 

entendido como mero receptor dos serviços públicos, e toma a posição de destaque na relação 

Estado X Cidadão, de forma a ser compreendido como um sujeito ativo, para o qual seja 

destinado a atuação estatal. Por essa razão a Administração Pública deve primar pelo 

atendimento das necessidades dos cidadãos, que podem, e devem, serem esclarecidas pelos 

próprios cidadãos, por meio de estabelecimento de mecanismos de construção de uma gestão 

democrática. A melhor forma de obtenção disso é abertura de canais, espaços e momentos de 

manifestação popular.  

A necessidade de uma gestão democrática, mesclada com a visão gerencialista da 

Administração Pública, faz com que sejam buscados métodos e formas de se atender os 

objetivos e a finalidade do serviço público, qual seja a o atendimento ao interesse público, a 

abertura para a participação popular, e o olhar para o cidadão em quanto cliente dos serviços 

prestados (Paula, 2004). Todavia, para que o cidadão venha ser mais participativo é preciso 

que haja por parte da Administração Pública uma ampla divulgação de tais possibilidades 

como incentivo de tal ato, para que a representação e atuação popular seja real e legítima 

exercida de uma forma que possa demonstrar o as preocupações ideias e necessidades de toda 

a coletividade.  

O cliente nas relações do mercado privado tem toda a prioridade e atenção às suas 

necessidades, para que a organização prestadora de serviço ou fornecedora de produtos possa 

ganhar mercado, vencer seus concorrentes e ampliar seus lucros (Delevati, 2004). Na 

Administração Pública, não obstante a inexistência de lucratividade, o cidadão, seu cliente, 
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deve gozar da mesma atenção, de maneira que os serviços prestados atendam suas 

necessidades e expectativas, lhes sejam úteis e de qualidade.  

Atualmente os cidadãos, clientes da Administração Pública, têm se tornado cada vez 

mais exigentes e não aceitam uma administração pública autoritária, arrogante e divorciada da 

sociedade. Hoje o cidadão tem a força de exigir uma administração pública aberta, 

transparente, dialogante, rápida, eficiente e levem em conta a qualidade dos serviços prestados 

(BUSTO E MAIA, 2006 apud CARDOSO E CARDOSO, 2011) 

Neste sentido, a Escola Nacional de Administração Pública  ( BRASIL, 2001) entende 

que quando o Estado empreende seus esforços no atendimento das expectativas do cidadão, 

faz surgir um desafio adicional,  que ultrapassa a mera prestação de serviços públicos, 

revelado na dificuldade de definição dos padrões de atendimento que passam a ser necessários 

na prestação destes serviços, bem como implementar, aplicar e implantar  alguns 

procedimentos ou instrumentos capazes de medir a satisfação dos cidadãos aos serviços 

prestados. 

Diante do exposto, em busca de um a gestão democrática, com a participação da 

sociedade, do atendimento ao interesse público e da adoção do gerencialismo estatal, a adoção 

das pesquisas de satisfação surge como uma forma simples de alcance destes objetivos. As 

pesquisas de satisfação, fazem então, papel de uma ferramenta de gestão, em que se 

estabelece um canal de comunicação entre a sociedade e o administrador público. 

O grau satisfação, neste sentido, passa a ser compreendido como um novo índice a ser 

analisado pelo gestor, que deverá buscar informações através dos dados apurados nas 

pesquisas. Tais pesquisas permitem a aferição da satisfação cidadão em relação aos serviços 

que são, ou que deveriam lhe ser prestados.  

Os resultados da pesquisa têm por objetivo informar ao gestor as áreas de maior 

interesse social e apontar o grau de satisfação com os serviços públicos prestados. Desta 

última informação pode-se depreender várias situações a ser verificada pelo gestor, como a 

má qualidade do serviço, a insuficiência destes, ou até mesmo sua inutilidade perante as 

demandas da coletividade. As informações obtidas serão valiosas para tomada de decisão 

quanto a manutenção, alteração, e ou melhoria dos serviços prestados, que deverão se atentar 

para os apontamentos da realidade demonstrada pela pesquisa e ao mesmo tempo de como 

esta reflete na sociedade e no interesse público. Agindo neste sentido o gestor conseguirá 

aprimorar suas potencialidades e corrigir suas falhas. Como setor privado, será a satisfação do 

cliente-cidadão que determinará a o sucesso da organização estatal (Carvalho 2008). Os 

resultados das pesquisas de satisfação, fornecem ao Estado e ao Gestor a real dimensão do 

serviço prestado, e demonstra os pontos onde são necessárias intervenções e aqueles que 

merecem ser ampliados e explorados para uma melhor atuação Estatal. 

Um apontamento de descontentamento e insatisfação com os serviços colocados à 

disposição do cidadão pode ter mais uma interpretação, a depender do caso: em primeira 

instância a insatisfação pode ser motivada pela não qualidade do serviço prestado de maneira 

não ser conseguir suprir a expectativa e a necessidade de que se espera com aquele serviço, 

em segundo plano pode acontecer da insatisfação ser fruto não de um atendimento deficiente, 

mas sim na dificuldade de ser atendido, devido ao número desproporcional de oferta de 

atendimento perante a demanda pelo serviço, e também, pode a insatisfação indicar a não 

necessidade daquele serviço, diante das prioridades locais. Também não há de descartar a 
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insatisfação em decorrência do agente público ou equipe que estão prestando o serviço, haja 

vista ser esse um problema comum e que também deve ser identificado. 

As insatisfações indicadas pelas pesquisas devem ser analisadas e para que seja 

tomada a melhor medida para sanar o problema. Para isso, os casos devem ser estudados, um 

a um, pois embora possa haver algumas coincidências, nem sempre o descontentamento dos 

clientes-cidadãos terá a mesma origem, o que leva, logicamente, a uma decisão diferente.  

A constatação do problema e de sua origem é o primeiro passo para busca de uma 

solução, que deverá ser proposta por meio de adoção de planejamento estratégico, que atinja 

os atores envolvidos e as os problemas citados e as circunstâncias encontradas. Essa fase de 

planejamento é inerente a implementação de políticas públicas e também deve ser executada 

na tentativa se sanar alguma irregularidade ou problema detectados na atuação estatal ou em 

sua prestação de serviço. 

As informações obtidas pelo método de  pesquisas de satisfação, também podem 

demonstrar que determinado serviço público que está sendo prestado, está sendo eficaz e 

eficiente, atendendo de forma satisfatória e com a qualidade desejada pela população. Na 

verdade, este é o resultado que se espera obter de toda e qualquer pesquisa de satisfação para 

com a atividade estatal, o que serviria de base para demonstrar o caminho certo seguido pela 

Administração Pública. 

Por ambas as vias e formas de resultado, positivo ou negativo, a pesquisa de satisfação 

fornece dados importantes à Administração Pública que orientarão sua atuação e tomada de 

decisão.   

De certo, para obtenção dos ganhos acima descritos, não basta mera aplicação de 

pesquisa de satisfação, essa deve ser isenta e deve ter seus dados minuciosamente analisados, 

a fim de se tornar uma fonte de informações governamentais. Um espaço para o cidadão 

expressar seu contentamento como os serviços disponíveis, também representa um canal de 

comunicação entre os envolvidos e uma forma de exercício de controle social. (Sato, 1997). 

Como sugestão da implementação e aplicação de pesquisa de satisfação nos órgãos e 

organizações públicas, aponta-se a  adoção de  técnica de pesquisa de satisfação, utilizado os 

recurso tecnológicos e o uso da internet, sem que haja grande oneração de recursos públicos, 

utilizado os sites oficiais, de cada organização, já existentes e que já prestam serviço de 

informação ao cidadão e servem como mecanismos de transparência ao cidadão.  

A proposta aqui levantada, trata-se de adição de uma nova funcionalidade, nos canais 

já existentes, onde o cidadão poderá se manifestar sobre a qualidade e satisfação dos serviços 

que faz uso. Neste sentido, a Administração Pública pode usar canais que já dispõe, e, apenas 

acrescer o item da pesquisa, sem maiores custos, uma vez que pela existência do canal, 

provavelmente já dispõe de profissional que habilitado para gerenciamento dos sites, páginas 

e sistemas virtuais. De adicional, necessitará a organização pública estabelecer a forma de 

tratativa e análise os dados obtidos, bem como a definição de pessoa ou preferencialmente 

equipe que exercerá tal função, para que os mesmos possam se transformar em informações 

úteis, que alimentaram um novo processo de planejamento, seja para ampliar, adequar ou até 

mesmo interromper o serviço prestado, de acordo com o constatado.  

A preocupação é de que os dados coletados possam ser de fato utilizados e que possam 

ser uma fonte de informação social e mais adiante, mais adiante de posse das informações 

levantadas e de suas tratativas, as pesquisas de satisfação sejam consideradas como um canal 

de participação social e gestão democrática. 
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5 – Considerações Finais 

 

Por fim, cabe ressaltar que a adoção da técnica de pesquisa de satisfação, pode ser 

muito útil à Administração Pública, uma vez que esta poderá fornecer aos gestores um 

feedback dos serviços prestados. Para tanto, a aferição do grau de satisfação do cidadão, não 

demandará um custo elevado, devido a possibilidade de ser desenvolvida em ambiente virtual, 

muitas das vezes já existentes. Um possível adicional de custo ou trabalho poderá acontecer 

na determinação dos responsáveis pela análise dos dados coletados, que reproduziram os 

resultados e encaminharam para as devidas providências, mas o ideal é que esta análise seja 

feita pelos próprios gestores que serão os atores responsáveis pela elaboração das estratégias e 

posteriores tomada de decisão. 

 Os níveis de satisfação dos usuários do serviço público deverão analisados e 

entendido como um índice de levantamento de demanda, de atribuição da qualidade aos 

serviços prestados, bem como mensurador do sucesso ou fracasso nas organizações públicas. 

As pesquisas de satisfação representam uma tentativa, aproximação da sociedade e 

governo, em prol de dos objetivos comuns do Estado e da coletividade, que é o interesse 

público. Dessa forma, o grau de satisfação dos cidadãos pode ser explorado de acordo com 

que haja uma visão analítica sobre as ocorrências. Os serviços com os quais a população 

encontra-se satisfeita devem ser mantidos e intensificados e se pressupõe ser um serviço de 

qualidade.  

Por outro lado, a insatisfação da população demonstra alguma ruptura ou falha do 

sistema, que podem ser, a título de exemplo: a não priorização da população de tal serviço, 

serviço oferecido de pouca qualidade, quantidade de serviço insuficiente diante da demanda. 

Em todos esses casos, o gestor deve estar disposto a ouvir e perceber os erros ou falha na 

prestação de serviço.  

As pesquisas de satisfação, neste sentido, servem como um norte para as ações e 

implantações de serviço público. Estas são uma das melhores formas de avaliação dos 

serviços prestados, pois só a resposta efetiva deverá ser aquela vinda do real usuário ou 

beneficiário. Ouvir o cliente é uma boa estratégia para se colocar no mercado, bem como 

garantir o atendimento das reais necessidades e expectativa. 

Há, também, os casos de insatisfação o que devem ser alvo de atenção por parte da 

Administração. Dessa forma a avaliação da satisfação dos cidadãos acerca dos serviços 

públicos prestados pela Administração Pública revela ser de grande relevância social, na 

medida em que destaca a necessidade de atuação proativa da comunidade nas decisões 

governamentais e na importância de uma avaliação para a realização de diagnóstico dos 

serviços prestados.  

Uma vez que a atuação da administração pública deve ser no sentido de observância e 

atendimento ao interesse social, é imperiosa a oitiva das partes interessadas. Ainda quanto a 

relevância social é importante a manutenção de diálogo e espaço de comunicação entre o 

Governo e a população, enquanto forma de viabilizar a democracia. 

Quando da constatação da não satisfação do cidadão para com os serviços que lhes 

estão sendo oferecidos, a Administração Pública terá a oportunidade de repensar sua prática, 

de modificar ou adequar sua ação para que possa atingir o patamar de qualidade e satisfação 

esperado. Neste enfoque, o apontamento de insatisfação de torna um fator determinante para 
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um planejamento estratégico, a ser elaborado a fim de corrigir os erros, suprir as lacunas e 

sanar os possíveis problemas que estão afetando tal serviço. 

Por outro lado, quando constatada a satisfação da coletividade em prol de determinado 

serviço público, está identificada uma potencialidade da gestão que deverá ser explorada e 

ampliada, uma vez que atinge o seu objetivo maior, qual seja o atendimento ao interesse 

público. 

Por fim, as pesquisas de satisfação do setor público, demonstram ser úteis, sendo 

utilizadas como ferramenta de gestão para aproximação e participação   do cidadão no 

processo de execução de serviços públicos, não ficando mais na condição de personagem 

passivo e de erro receptor dos serviços.  

Através dos dados obtidos pelas pesquisas é possível fazer o acompanhamento uma 

adequação dos serviços prestados. Tal tipo de pesquisa, serve ainda, como fonte de dados e 

futuras informações. Funcionando como um canal entre as partes, e viabilizando a 

implantação de uma gestão democrática e participativa. O controle social e a gestão 

participativa são elementos, pautados pela Constituição Federal e que devem ser incentivados 

pela Administração Pública, enquanto sendo uma forma de validação de seus atos. O Cidadão, 

no entanto, deve ser esclarecido e envolvido neste processo, pois este é o destinatário para o 

qual de dirige todo o empreendimento dos serviços públicos. 
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