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RESUMO  
 
O Princípio da Eficiência foi integrado à Constituição Federal, através da Emenda 
Constitucional nº 19/98, com o intuito de trazer melhoria da qualidade, da eficiência e 
redução de custos na prestação do serviço público; e o estímulo à participação 
popular. Já que o cidadão tem o direito à informação, à participação e a reclamação, 
possibilitando, assim, o direito de controlar a eficiência no serviço público. Desta 
forma, exercendo sua cidadania e contribuindo para a satisfação do interesse 
coletivo. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral identificar o 
nível de eficiência dos serviços públicos federais, na visão dos cidadãos. Esta 
pesquisa é classificada como pesquisa exploratória, bibliográfica e de campo, além 
de quantitativa e qualitativa. A coleta dos dados foi feita através de um questionário, 
composto de 13 (treze) questões, sendo 03 (três) perguntas subjetivas e 10 (dez) 
objetivas, foi aplicado entre 11 e 19 de abril de 2014. A amostra é composta por 32 
respondentes, a maior parte, de municípios do estado do Rio de Janeiro. O resultado 
mostrou que dos serviços públicos federais pesquisados, a Receita Federal foi a 
mais votada como um serviço eficiente. No que tange à gestão pública, o princípio 
da eficiência, ainda, precisa ser, efetivamente, incorporado aos serviços públicos, já 
que a maioria dos respondentes indicou que melhoraria no serviço público, o 
atendimento. 
 
 
Palavras–chave: Serviços Públicos; Eficiência; Qualidade. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, estabelece os princípios 

constitucionais aos quais a Administração Pública está subordinada, regulando, 

assim, as ações de administradores e servidores públicos (MARTINS, 2008). 

 

A partir de 1995 surge uma nova reforma do Estado, um dos objetivos foi o de 

tornar mais eficiente e moderna a administração pública, visando o atendimento dos 

cidadãos. Para alcançar o aumento da eficiência a proposta da reforma foi a de 

fortalecer a administração pública direta ou o chamado núcleo estratégico do 

Estado, e descentralizar a administração pública através da implantação de 

agências autônomas (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 

A reforma trouxe o modelo gerencial de gestão pública, com ideias gerenciais 

de oferecer à sociedade um serviço público efetivamente mais barato, melhor 

controlado, e com melhor qualidade (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

 

A Reforma de 1995 foi um esforço de reconstrução do Estado brasileiro, para 

“habilitá-lo a competir em um mundo global em que os estados nacionais se 

tornaram mais estratégicos do que antes, embora tenham também se tornado mais 

interdependentes” (BRESSER-PEREIRA, 2002) . Ainda, segundo o referido autor, a 

reforma ainda está ocorrendo, já que é um processo sem volta, cujo seu objetivo é a 

reconstrução do Estado, fortalecendo o serviço público. 

 

De acordo com Martins (2008, p. 2) “o modelo de administração gerencial 

aproxima a ação estatal das administrações privadas, que buscam sempre atingir 

resultados, minimizar os custos e reduzir os controles das atividades-meio”.  

 

Para reforçar a reforma do Estado, a Emenda Constitucional nº 19/98, além 

de outras alterações, incorporou o Princípio da Eficiência ao artigo 37 da 

Constituição Federal, exigindo do gestor público qualidade e redução de custos no 

cumprimento dos serviços públicos. 
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 Segundo Menezes (2005 p. 59) o princípio da eficiência é o critério da 

“administração gerencial que busca imprimir a cultura da qualidade na prestação do 

serviço público, figurando expressamente na Constituição Federal como critério para 

o controle de resultados dos entes da administração pública”. 

 

Sendo assim, o princípio da eficiência “é inerente à prestação do serviço 

público, daí a sua incidência não está limitada apenas aos entes integrantes da 

administração pública direta ou indireta” (MENEZES, 2005 p. 60). 

 

Diante do exposto, para identificar o cumprimento do princípio da eficiência 

nos serviços públicos federais, surgiu a necessidade de se responder o seguinte 

questionamento: Os serviços públicos federais satisfazem os seus usuários? 

 

Cabe ao Estado o controle, a avaliação e o cumprimento de metas nos 

serviços públicos (OLIVO (2010), mas, também, cabe à sociedade exercer o controle 

sobre a eficiência dos serviços públicos. Sendo assim, o presente trabalho se 

justifica por investigar o grau de satisfação dos usuários dos serviços públicos, em 

relação ao princípio da eficiência. 

 

A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos. Com o primeiro 

abordando a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a relevância do 

estudo. O segundo capítulo mostrando o objetivo geral e os específicos. No terceiro 

capítulo apresenta a revisão da literatura.  Já os procedimentos metodológicos são 

apresentados no quarto capítulo. No quinto, estão os resultados da pesquisa. No 

sexto capítulo estão as considerações finais e a sugestões para futuros trabalhos. 
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo Geral  
         

O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de eficiência dos serviços públicos, na 

esfera federal, na visão dos cidadãos. 

 

 
2.2 Objetivos específicos  
 
Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

descrever a Administração Pública; divulgar os serviços públicos federais; 

apresentar o princípio da eficiência; apresentar e analisar os resultados da pesquisa 

quanto à eficiência na prestação dos serviços públicos federais. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  
 

3.1. Administração Pública 

Em sentido formal, entende-se por Administração Pública, o conjunto de 

órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo (MPOG, 2009). 

Contudo, em sentido material, trata-se do conjunto das “atividades desempenhadas 

pelo Estado para a prestação dos serviços públicos” (CFC, 2011, p.13). 

 

 Já no sentido operacional, é o desempenho contínuo e sistemático, legal e 

técnico, tanto dos serviços do Estado, como o serviço por ele assumido em benefício 

da coletividade (MPOG, 2009).  

 

Para Di Pietro (2004) a Administração Pública é utlizada, de forma mais 

comum, nos seguintes sentidos:  
a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes  
que  exercem  a  atividade  administrativa;  compreende pessoas  
jurídicas, órgãos e agentes públicos  incumbidos de  exercer uma 
das funções em que  se  triparte  a atividade  estatal: a  função 
administrativa;  b) em sentido  objetivo,  material  ou  funcional,  ela  
designa  a  natureza  da  atividade exercida  pelos  referidos  entes;  
nesse  sentido,  a  Administração  Pública  é  a própria  função  
administrativa  que  incumbe,  predominantemente,  ao  Poder 
Executivo (DI PIETRO, 2004, p. 54). 

 

Conforme o inciso I do artigo 4º, do Decreto-Lei n. 200/67, a Administração 

Direta Federal se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da 

presidência da República e dos ministérios. Já a Administração Indireta, conforme 

Olivo (2010, p, 92) “é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à 

respectiva Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades 

administrativas de forma descentralizada”, são as autarquias, as empresas públicas, 

as sociedades de economia mista e as fundações públicas. 

 

Na reforma em 1995, algumas atividades exclusivas de Estado passaram ser 

“organizadas através do sistema de agencias autônomas (...). Uma vez 

estabelecidos os objetivos e os indicadores de desempenho não apenas qualitativos, 

mas também quantitativos (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 19). Dantas (2011) 

complementar ao afirmar que “essas agências são provenientes de um modelo de 
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administração descentralizada. Instituem-se sob a forma de autarquias e pertencem, 

portanto, à Administração Indireta, mas têm regime especial estabelecido nas leis 

que as instituem”. 

 

Quanto às principais atribuições das agências reguladoras, Carvalho Filho 

apud Dantas (2011) aborda: 
A essas autarquias reguladoras foi atribuída a função principal de 
controlar, em toda a sua extensão, a prestação dos serviços públicos 
e o exercício de atividades econômicas, bem como a própria atuação 
das pessoas privadas que passaram a executá-los, inclusive 
impondo sua adequação aos fins colimados pelo governo e às 
estratégias econômicas e administrativas que inspiraram o processo 
de desestatização. 
Pode mesmo afirmar-se, sem receio de errar, que tais autarquias 
deverão ser fortes e atentas à área sob seu controle. Sem isso, 
surgirá o inevitável risco de que pessoas privadas pratiquem abuso 
de poder econômico visando à dominação dos mercados e à 
eliminação da concorrência, provocando aumento arbitrário de seus 
lucros. A Constituição já caracterizou essas formas de abuso (art. 
173, § 4º), cabendo dessa maneira, às novas agências autárquicas a 
relevante função de controle dos serviços e atividades exercidos sob 
o regime da concessão (CARVALHO FILHO apud DANTAS, 2011). 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 37, estabelece os princípios 

constitucionais aos quais a Administração Pública está subordinada: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

Desta forma, todo administrador público, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal, deve em seus atos ser norteado por tais princípios. 

 

 

3.2. Princípio da Eficiência 

 

A Emenda Constitucional nº 19/98 incorporou o Princípio da Eficiência ao 

artigo 37 da Constituição Federal, exigindo do gestor público qualidade e redução de 

custos no cumprimento dos serviços públicos. Segundo Olivo (2010), este princípio 

foi introduzido através “da chamada Reforma do Estado, que incorporou noções 

adotadas na iniciativa privada, como eficiência, eficácia, resultados, controle, 

avaliação e cumprimento de metas” OLIVO (2010, p. 26). 
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Para Meirelles (1999) o princípio da eficiência é uma garantia de que os 

serviços públicos devem ser exercidos com rapidez, com menores custos e maiores 

rendimentos: 
Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que 
já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membos.” 
(MEIRELLES, 1999, p. 60). 

 

Contudo, esse princípio constitucional vai além da otimização dos resultados, 

ou seja, do foco puramente econômico, mas o que se busca é uma eficiência 

relacionada aos aspectos políticos e com a influência ética e valorativa dos demais 

princípios constitucionais (MENEZES, 2005, p. 58).  

 

O princípio da eficiência pode ser considerado tanto pela atuação do agente 

público, como em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a 

Administração Pública. Ambos com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público (DI PIETRO, 2004). 

 

Para Moraes apud Menezes (2005, p.60) o princípio da eficiência: 
 é o que impõe à administração pública direta e indireta e a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 
eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando 
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor 
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se 
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. 
 

Rodrigues (2006, p. 105) complementa ao afirmar que o princípio da 

eficiência na administração pública: 
representa a  aplicação  de  procedimentos  a  partir  da lei,  que  
possam  ter  o máximo  de  resultados e  encontra  íntima  relação  
com  o  princípio da  proporcionalidade,  representando  um 
instrumento de controle e adequação dos meios aos  fins. A 
eficiência, assim, revela-se pela razoabilidade do método, pela 
proibição do excesso e pela proporcionalidade no agir da 
administração (RODRIGUES, 2006, p. 105). 

 

O princípio da eficiência, para Martins (2008) assume duas funções, a 

primeira objetivando organizar e estruturar a máquina estatal, visando atender às 
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necessidades da sociedade de forma mais satisfatória. Já a segunda, é a de ajustar 

a atuação dos agentes públicos buscando um melhor desempenho possível a fim de 

atingirem os melhores resultados (MARTINS, 2008). 

 

Quanto à eficiência, Dantas (2011) afirma que as atribuições das agências 

reguladoras: 
são semelhantes às que o próprio Poder Executivo realizava em 
relação às suas concessões, autorizações e permissões. Em virtude 
disso, as autarquias de regime especial têm que apresentar uma 
eficiência excepcional, pois a responsabilidade sobre a regularidade, 
continuidade e universalidade dos serviços públicos prestados pelos 
entes privados é, além destes, principalmente das agências, já que 
estas tomam decisões em última instância acerca das matérias cujo 
controle a elas é destinado pelas respectivas leis instituidoras 
(DANTAS ,2011). 

 
Observa-se que o princípio da eficiência, além dos demais princípios, deve 

orientar as atividades das agências reguladoras, para que elas desempenhem o 

papel para qual foram criadas, ou seja, realizarem suas atribuições com qualidade e 

controlar o serviço público concedido, permitido ou autorizado, o que imprimirá 

seriedade aos serviços prestados (DANTAS ,2011). 

 
 
3.3. Controle da Eficiência  

 

A reforma administrativa do Estado foi concluída em 1998, através da 

Emenda Constitucional nº 19, com destaque para a previsão de mecanismos de 

flexibilização da estabilidade do servidor público; a ênfase gerencial para a melhoria 

da qualidade, da eficiência e redução de custos na prestação do serviço público; e o 

estímulo à participação popular.  

 

A referida Emenda Constitucional, segundo Menezes (2005), buscou ampliar 

o processo de desestatização, ou seja, a retirada ou a redução da presença do 

Estado de atividades reservadas constitucionalmente à iniciativa privada. Desta 

forma: 
delimitando os campos de atuação do Estado e, quanto à prestação 
do serviço público, seja por órgãos da administração direta ou 
indireta, seja por particulares, adotou a principiologia da qualidade, 
mensurada com base em critérios objetivos, passíveis de controle 
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interno e externo. E como interface da qualidade do serviço, 
promoveu o destaque constitucional do princípio da eficiência na 
administração pública (MENEZES, 2005, p.58) 

 

Cabe ao Estado, fiscalizar o serviço público prestado, identificando o grau de 

satisfação dos usuários, bem como ajustar os referidos serviços para atender com 

qualidade às necessidades da sociedade. Para tal, deve aplicar pesquisa de 

satisfação junto aos usuários dos serviços, conforme determina o artigo 12 e seus 

parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 6932/ 2009: 
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.  
§ 2o Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão 
divulgar, anualmente, preferencialmente na rede mundial de 
computadores, os resultados da avaliação de seu desempenho na 
prestação de serviços ao cidadão, especialmente em relação aos 
padrões de qualidade do atendimento fixados na Carta de Serviços 
ao Cidadão. 
 

Para França (2001) apud Menezes (2005, p. 64) “o princípio da eficiência não 

pode ser objeto de controle judicial, sofrendo apenas o controle interno e legislativo, 

por intermédio do Tribunal de Contas”.  

 

Contudo, para Menezes (2005): 
a opção por um critério técnico específico, conciliado com os demais 
princípios e regras do regime administrativo, não pode gerar a 
invalidação do ato por ineficiência.  Não caberia ao Poder Judiciário 
definir a melhor técnica aplicável, mas apenas se esta se acomoda 
nos limites do ordenamento jurídico (MENEZES, 2005, p. 64). 

 

Contudo, cabe à Administração Pública o dever e requisitos necessários para 

anular o ato que se notou ineficiente o interesse público. Segundo Meirelles (2005, 

p. 64) “o Poder Legislativo, por intermédio do Tribunal de Contas, também teria a 

competência constitucional para impugnar o ato administrativo ineficiente” 
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Nesse contexto, Meirelles (1998) define controle administrativo como: 
“[...]todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração dos 
demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando 
mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as 
exigências técnicas e econômicas de suas realizações, pelo quê é 
um controle de legalidade e mérito. Sob ambos esses aspectos pode 
e deve operar-se o controle administrativo para que a atividade 
pública em geral se realize com legitimidade e eficiência, atingindo a 
finalidade plena, que é a satisfação das necessidades coletivas e 
atendimento aos direitos individuais dos administrados 
(MEIRELLES,1998, pág. 548)”. 

 

As agências reguladoras devem ter em seus serviços o princípio da eficiência, 

mas, segundo Dantas (2011), têm a obrigação de controlar a eficiência do serviço 

público concedido, permitido e autorizado.  

 

Não cabe somente ao Estado o controle do serviço público, mas ao cidadão, 

também. Já que o direito do cidadão de controlar a eficiência no serviço público foi 

inserido na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº 19/98, no seu 

artigo 37 § 3º estipula que o cidadão tem o direito à informação, à participação e a 

reclamação: 
A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos 
serviços; 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 

 

 

O cidadão tem o poder de exercer o controle de qualidade dos serviços 

públicos, já que tem o direito subjetivo à informação, à participação e a reclamação, 

instituído pela Emenda Constitucional nº 19/98, que segundo Menezes (2005, p. 64) 

“seguiu a tendência do direito administrativo contemporâneo, que abandona a 

vertente autoritária da administração burocrática para valorizar a participação cidadã 

na formação da conduta administrativa.” 
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Para se cumprir, efetivamente, o princípio da eficiência cabe ao cidadão 

exercer seu papel de cidadania, controlando a qualidade dos serviços públicos e, 

assim, contribuir para a satisfação do interesse coletivo.  

 

Para Di Pietro (2004), a participação do cidadão no procedimento de controle, 

é um direito que deve ser exercido, não apenas na defesa de seus interesses 

individuais, mas também na proteção do interesse coletivo, sendo “provavelmente o 

mais eficaz meio de controle da Administração Pública: o controle popular” (DI 

PIETRO, 2004, pág. 478). 

 

Nesse contexto, Menezes (2005, p.65) afirma que o destinatário da eficiência 

no serviço público é o cidadão e não necessariamente o usuário do serviço público, 

considerando-se que o serviço público adequado é universal, todo cidadão deve ser 

usuário do serviço. 

 

Sendo assim, ao exercer o seu direito, o cidadão estará se valendo deste 

mecanismo de controle e efetivando a participação cidadã, que é a forma mais 

concreta de viabilizar um controle social da qualidade e eficiência do serviço público 

(MENEZES, 2005). 

 

Portanto, para que a prestação do serviço público tenha eficiência, melhoria 

da qualidade e redução de custos se faz necessário um controle tanto administrativo 

quanto por parte da sociedade. Afinal, é através da participação popular que se pode 

conhecer a qualidade de um serviço. Por este motivo, o presente trabalho buscou 

identificar a satisfação dos cidadãos com alguns dos serviços públicos, através de 

uma pesquisa de campo, detalhada no próximo capítulo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Quanto aos objetivos, as pesquisas podem ser classificadas como 

exploratórias, descritivas ou analíticas. A pesquisa exploratória serve para “fazer a 

primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um 

fato, fenômeno ou processo” (SANTOS, 2007, p.28). Sendo assim, este trabalho é 

classificado, segundo os objetivos, como exploratório, pois identificou o nível de 

eficiência dos serviços públicos na esfera federal, na visão dos cidadãos. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a presente pesquisa é classificada como 

bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica é elaborada com base 

em material já publicado, tais como: livros, teses, dissertações e periódicos (GIL, 

2010). Já a pesquisa de campo caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas 

acerca do problema a ser estudado. 

 

Quanto à abordagem do problema as pesquisas podem ser caracterizadas 

como quantitativa e qualitativa. Para Teixeira (2010) a pesquisa quantitativa utiliza a 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, devendo ser empregada 

quando se deseja saber a prevalência, por exemplo. A pesquisa qualitativa procura 

“analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON, 1999, p. 80). Nesse sentindo, 

a presente pesquisa é quantitativa e qualitativa, pois além de quantificar procura 

analisar as repostas alcançadas com a aplicação do questionário. 

 

A coleta dos dados foi feita através de um questionário, composto de 13 

questões, constante do Anexo I, com 3 perguntas subjetivas e 10 objetivas, sendo 

aplicado entre 11 a 19 de abril de 2014. A amostra é composta 32 (trinta e dois) 

respondentes, basicamente, de municípios do estado do Rio de Janeiro. Em um 

primeiro momento, o tratamento dos dados, foi feito de forma quantitativa. Em 

seguida, foram analisados e interpretados, para que se pudesse alcançar o objetivo 

geral do presente trabalho. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Este capítulo apresenta a análise das respostas dos cidadãos quanto à 

eficiência nos serviços públicos federais, com intuito de se alcançar o objetivo geral 

da presente pesquisa, ou seja, identificar o nível de eficiência dos serviços públicos, 

na esfera federal, na visão dos cidadãos. 

 
Cabe esclarecer que alguns serviços públicos federais, constantes do 

questionário, foram reproduzidos do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal. 

Também, foram considerados os serviços que exercem impactos sobre a vida do 

cidadão, tais como: trabalho, saúde, telefonia, energia elétrica, representados pelas 

respectivas Agências Nacionais ou Ministérios. 
 
A maior parte dos respondentes, composta por 44%, são moradores de Volta 

Redonda. Em seguida, está o município do Rio de Janeiro, com 28% das respostas. 

Os demais respondentes estão em municípios do estado Rio de Janeiro, com 

exceção de um, que reside em Bananal/SP. 

 

Já na segunda questão, procura-se identificar o impacto do serviço de 

transporte na vida do respondente. O resultado foi equilibrado, pois metade da 

amostra trabalha ou estuda fora do município que reside.  

 

A grande maioria dos respondentes, ou seja, 78% estão na faixa etária de 20 

a 39 anos, seguidos de 16% que se encontra na faixa de 40 a 59 anos.  

 

A quarta pergunta do questionário aborda a eficiência, no serviço público 

federal, indagando aos respondentes, sobre quais serviços públicos ele associava à 

palavra eficiência. O resultado mostrou que a Receita Federal, com 22% das 

respostas, foi o serviço público federal mais votado como eficiente.  

 

O resultado dessa questão foi discordante e equilibrado, já que 16% 

responderam que nenhum serviço público federal é eficiente. Bem como, o mesmo 

percentual foi apurado para os serviços municipais, conforme nota-se no gráfico 1, 
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adiante, e, também, 16% das respostas foram desconsideradas ou por não serem 

relativas a serviços públicos ou por serem atributos dos serviços: tais como: igrejas, 

transparência, qualidade, dentre outros. 
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Gráfico 1 – Serviço Público Federal Eficiente 

Fonte: A pesquisa 
 

Na resposta da questão 5, o respondente se classificava como pessoa bem 

informada ou que busca a informação quando deseja. O resultado mostrou que de 

18 mulheres, 10 se consideram bem informadas e 08 buscam a informação quando 

querem. Participaram da amostra 13 homens, sendo que 5 se classificaram como 

bem informados e 9 buscam a informação. 

 

Nesse item observa-se que as respostas variaram, de forma que o número 

mulheres que se consideram bem informadas, foi o dobro do número de homens 

que se consideram bem informados, como mostra o gráfico 2, a seguir: 
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Gráfico 2 – Autoclassificação do Respondente 

Fonte: A pesquisa 
 

No entanto, não foi possível obter maior detalhamento deste resultado, sobre 

o que os respondentes consideram como relevante em termos de informação.  
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Todos os respondentes utilizaram um serviço público federal, foi o resultado 

apurado da pergunta 6 do questionário. Sendo assim, todos estavam aptos a 

responder a questão 7, que avaliava o serviço prestado. Nesta questão, nota-se que 

a maior parte dos pesquisados considera, o serviço público prestado, pelo governo 

federal, como Regular, com 66% das respostas, conforme gráfico 3, a seguir: 
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Gráfico 3 – Avaliação do serviço prestado 

Fonte: A pesquisa 
Observa-se, também, que 16% consideram o serviço como sendo bom, o 

mesmo percentual avaliou como um serviço ruim e 3% consideram péssimo.  

Nenhum entrevistado considerou o serviço muito bom.  

 

Ao avaliar o serviço prestado pela ANEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica, na questão 8, conforme gráfico 4, adiante, nota-se que a maior parte dos 

pesquisados, com 38%, considerou o serviço regular. No entanto, 31% consideram o 

serviço ruim, 9% péssimo, somente 7% consideram o serviço como sendo bom. 

Nenhum respondente considera o serviço muito bom.  
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Gráfico 4 – Avaliação do serviço prestado pela ANEEL 

Fonte: A pesquisa 
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Esse resultado demonstra que os cidadãos pesquisados estão insatisfeitos 

com o serviço da agência de energia elétrica, pois 40% avaliaram como um serviço 

ruim ou péssimo, considerando o percentual de regular sobe para 78% avaliam 

como regular, ruim ou péssimo.   

 

A referida análise aponta que ainda há muito a ser feito, para que haja 

eficiência e qualidade, na prestação dos serviços públicos federais, na área de 

energia elétrica.  O Estado precisa avançar na busca de cumprir, de forma 

adequada, o princípio da eficiência e, também, a missão da ANEEL, que é o 

desenvolvimento do mercado de energia elétrica com equilíbrio entre os agentes e 

em benefício da sociedade, conforme artigo 3º, do capítulo I, do Anexo 1, do Decreto 

nº 2335/97. 

Quanto à eficiência do serviço prestado pela Farmácia Popular, do Ministério 

da Saúde, a maior parte dos pesquisados, cerca de 72%, considerou o serviço 

prestado como regular. Para 16% o serviço foi considerado bom. Para 9% o serviço 

é ruim e foi considerado péssimo para 3% dos respondentes. Nenhum dos 

pesquisados considerou o serviço muito bom.  

 

O serviço prestado pela Receita Federal foi avaliado como regular, por 41% 

dos pesquisados. Contudo, 34% consideram bom o serviço prestado e 16% muito 

bom. O serviço foi avaliado como ruim para 9% dos respondentes. Não houve 

resposta considerando o serviço péssimo, conforme gráfico 5, a seguir:  
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Gráfico 5 – Avaliação do serviço prestado pela Receita Federal 

Fonte: A pesquisa 
No presente trabalho, este foi o primeiro resultado da pesquisa equilibrado, 

com 50% das respostas avaliando como muito bom e bom, e, a outra metade como 
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regular ou ruim. Observa-se que a percepção das pessoas que participaram da 

pesquisa em relação aos serviços prestados pela Receita Federal é, relativamente, 

eficiente. Cabe ressaltar que foi o único resultado, na pesquisa, a receber a 

classificação de muito bom. 

Quanto à eficiência do serviço prestado pela ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações, conforme gráfico 6, abaixo, nota-se que 44% dos questionados 

consideram o serviço como regular. O serviço foi avaliado como péssimo por 28%, 

bom para 16% e ruim para 13% dos respondentes. Nenhum dos avaliadores 

considerou o serviço da ANTEL como muito bom. 
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Gráfico 6 – Avaliação do serviço prestado pela ANATEL 

Fonte: A pesquisa 
Esse resultado, também, demonstra que os cidadãos pesquisados estão 

insatisfeitos com o serviço da agência de telecomunicações, pois 41% avaliaram 

como um serviço ruim ou péssimo. Considerando as respostas de serviço regular, o 

percentual sobe para 84% avaliam como regular, ruim ou péssimo.  Diante do que 

foi exposto no referencial teórico, do presente trabalho, nota-se que a referida 

agência reguladora, além de não cumprir com o princípio da eficiência, também, não 

está exercendo controle sobre o serviço público concedido, permitido ou autorizado. 

 

Esse resultado foi semelhante ao resultado de outra agência, apresentado 

anteriormente no gráfico 4. Nota-se, portanto, que para haver eficiência e qualidade, 

na prestação dos serviços públicos federais, o Estado deve cumprir, de forma 

adequada, o princípio da eficiência. Já a ANATEL deve cumprir sua missão, que é 

promover o desenvolvimento das telecomunicações e oferecer à sociedade serviços 

adequados e acompanhar o nível de satisfação da sociedade, quanto aos serviços 

de telecomunicações, conforme inciso III, do artigo 160 da Resolução nº 612 

(ANATEL, 2013). 
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Cabe esclarecer, que o questionário não identificou dos respondentes, quais 

já teriam recebido o Seguro-Desemprego. No entanto, para este trabalho, a questão 

abordou a percepção dos respondentes sobre o serviço prestado no Seguro-

Desemprego, do Ministério do Trabalho e Emprego. Sendo assim, observa-se que a 

maior parte dos questionados, ou seja, 53% consideram o serviço como sendo 

regular. No entanto, 34% consideram o serviço como sendo bom. Foi considerado 

um serviço ruim para 6% dos questionados e o mesmo percentual de respostas para 

a classificação de péssimo. Nenhum respondente considerou o serviço como sendo 

muito bom, conforme nota-se no gráfico 7, a seguir: 
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Gráfico 7 – Avaliação do serviço prestado pelo  

Seguro-Desemprego - Ministério do Trabalho e Emprego  
Fonte: A pesquisa 

Finalizando o questionário, o respondente informava o que melhoraria no 

serviço público do governo federal.  As respostas variaram, conforme quadro 1, a 

seguir: 

Atendimento 10 respostas 
Burocracia 03 respostas 
Concurso Público 02 respostas 
Educação 03 respostas 
Informação 02 respostas 
Transparência 03 respostas 
Saúde 01 resposta 
 As pessoas que desempenham as atividades 

Capacitação dos servidores 
Controle e fiscalização dos serviços prestados 
Eficiencia 
Fiscalização do serviço público prestado 
Qualificação servidores 
Compromisso com a sociedade 
Gastos com o dinheiro público são de forma exagerada.  

Quadro 1 – Respostas sobre melhoria no serviço público federal 
Fonte: A pesquisa 
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Nota-se que o atendimento, para os respondentes, foi a questão que mais 

necessita de melhoria no serviço público federal, com 32% das respostas. Ressalta-

se que para este percentual, foram consideradas, apenas, as respostas com a 

palavra atendimento. Já que na tabulação por analogia, ou seja, considerando as 

respostas sobre a capacitação dos servidores, eficiência e fiscalização do serviço, o 

percentual sobe para 50% dos respondentes.  

 

Trata-se de um resultado preocupante, pois pode ser indício de que o Estado 

pode não estar cumprindo o princípio da eficiência, bem como o artigo 12 do Decreto 

nº 6932/ 2009, citado no capítulo 3, do presente trabalho, ou seja, procurar através 

de pesquisa, saber a satisfação dos usuários do serviço público prestado. 

 

O resultado, também, mostrou que para 9% dos questionados a burocracia, 

ainda, está presente nos serviços públicos, contrariando o que determina o Decreto 

acima citado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Princípio da Eficiência foi integrado à Constituição Federal, através da 

Emenda Constitucional nº 19/98, com o intuito de trazer melhoria da qualidade, da 

eficiência e redução de custos na prestação do serviço público; e o estímulo à 

participação popular. O cidadão tem o direito à informação, à participação e a 

reclamação, possibilitando, assim, o direito de controlar a eficiência no serviço 

público. Desta forma, exercendo sua cidadania e contribuindo para a melhoria do 

serviço, bem como para a satisfação do interesse coletivo.  

 

O presente trabalho teve como objetivo geral identificar o nível de eficiência 

de alguns dos serviços públicos federais, na visão dos cidadãos. Sendo que, foram 

considerados os serviços que exercem impactos, sobre a vida do cidadão, tais 

como: trabalho, saúde, telefonia, energia elétrica, Receita Federal, representados 

pelas respectivas Agências Nacionais ou Ministérios. 

 

Os resultados foram contrastantes. Dos serviços públicos federais constantes 

da pesquisa, a Receita Federal teve o melhor resultado, sendo o único a receber a 

classificação de serviço muito bom, para a metade dos respondentes.  

 

Por outro lado, a agência de telecomunicações obteve o maior percentual de 

classificação de ruim a péssimo, na avaliação de quase a metade dos respondentes. 

Diante do que foi exposto no referencial teórico, do presente trabalho, nota-se que a 

referida agência reguladora, além de não cumprir com o princípio da eficiência, 

também, não está exercendo controle sobre o serviço público concedido, permitido 

ou autorizado. 

 

A sociedade está, suficientemente, capacitada para avaliar os serviços 

públicos e o resultado da pesquisa pode confirmar isto, pois apontou a percepção 

dos cidadãos para os de melhor qualidade e os que estão longe de serem eficientes. 

 

Quanto à questão da eficiência, ainda há muito que ser feito para que haja 

eficiência e qualidade necessária, na prestação dos serviços públicos federais. O 

Estado precisa atender às necessidades da sociedade, na prestação do serviço 
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público. Precisa se aperfeiçoar para cumprir, de forma adequada, o seu papel 

visando à satisfação do cidadão. 

Como sugestão de trabalhos futuros, sugere-se a ampliação da amostra para 

identificar possíveis semelhanças, ou divergências, dos resultados encontrados 

neste trabalho. 
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ANEXO 1 – Questionário Aplicado 

Este questionário é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso em Administração 
Pública, da Universidade Federal Fluminense e, tem o objetivo de identificar o nível 
de percepção de eficiência na Administração Pública, na esfera federal.  
 
1. Em que cidade e estado você reside?  
2. Trabalha ou estuda em cidade diferente de onde mora?  
  (     )  Sim                   (     )  Não 
 
3. Qual é a sua idade?  
(     )  0 a 19 anos  
(     )  20 a 39 anos  
(     )  40 a 59 anos  
(     )  60 anos ou mais 
 
4. Quando se fala em eficiência, quais serviços públicos que você lembra?  
5. Você se considera?  
(     ) Um homem bem informado 
(     ) Um homem que busca informação quando deseja 
(     ) Uma mulher bem informada 
(     ) Uma mulher que busca informação quando deseja 
 
6. Já utilizou de algum serviço público do governo federal?  
  (     )  Sim                   (     )  Não 
 
7.Caso tenha respondido SIM à pergunta anterior, qual sua opinião sobre o serviço 
prestado?  
  (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo  
 
8. Quanto à eficiência, o serviço prestado pela ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica é  
(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo  
 
9. Quanto à eficiência, o serviço prestado pela Farmácia Popular - Ministério da 

Saúde é  
  (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo  
 
10. Quanto à eficiência, o serviço prestado pela Receita Federal é 
  (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo  
 
11. Quanto à eficiência, o serviço prestado pela ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações é  
 (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo  
 
12. Quanto à eficiência, o serviço prestado pela Seguro-Desemprego - Ministério do 
Trabalho e Emprego é  
(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
13. O que você melhoraria no serviço público do governo federal? 


