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Resumo 
O presente artigo considera a importância da qualidade do atendimento aos usuários dos serviços públicos, e tem 

como objetivo analisar o nível de satisfação entre os usuários dos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura 

Municipal de Itaocara. Neste trabalho são apresentadas as principais preocupações, as satisfações e as insatisfações 

dos usuários desses serviços, e o que se observa é que os colaboradores que prestam serviços nos diferentes setores 

públicos do município nem sempre oferecem a atenção que o usuário necessita. Assim, o artigo traz a reflexão de 

que as organizações públicas precisam mudar suas atitudes, focando suas tarefas no todo, implantando mudanças 

com ações corretivas e melhorias contínuas em seus processos de atendimento. Para tanto, a metodologia utilizada 

no desenvolvimento desse estudo foi a pesquisa bibliográfica, qualitativa, cujo resultado se deu a partir dos dados 

obtidos através de um questionário embasado na Escala SERVQUAL, aplicado junto aos usuários dos serviços 

públicos oferecidos pelo município. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que os serviços públicos municipais 

de Itaocara se encontram insatisfatórios, observando-se a falta de preparo profissional dos colaboradores, respeito 

as relações interpessoais.  
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1 –Introdução 

 

 

O atendimento nos setores públicos nem sempre oferece a qualidade esperada pela população, 

principalmente no tangente à cordialidade e respeito ao próximo. No entanto, um dos princípios 

fundamentais que regem a Administração Pública é o Princípio da Eficiência, expresso pela 

Emenda Constitucional nº 19 de 04 de Junho de 1998 em seu Art. 37, que segundo Pascarelli 

Filho (2011) deve ser um dos norteadores da Administração Pública, por visar melhorias nos 

serviços públicos oferecidos aos cidadãos. Nesse sentido, o presente artigo aborda a Qualidade 

do Atendimento aos Usuários, buscando analisar o nível da qualidade do atendimento nos 

serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal de Itaocara/RJ. 

 

Há longos anos a população em geral, em diversas cidades do Brasil, vem enfrentando 

dificuldades de acesso aos serviços públicos, e muitos são os motivos que contribuem para esta 

realidade, destacando-se o atendimento aos usuários. A escolha por essa temática visa entender 

o nível de satisfação e insatisfação entre os usuários dos serviços oferecidos pela Prefeitura de 

Itaocara. 

 

A cidade de Itaocara, situada no Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, possui 

aproximadamente 23 mil habitantes, com economia voltada para a pecuária, indústria têxtil, 

moveleira, fábricas de linguiça e artesanatos (IBGE, 2014). O município tem órgãos públicos 

das esferas municipais e estaduais, voltados a prestação de serviços aos usuários.  
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O objeto de estudo é a qualidade do atendimento nos setores públicos da Prefeitura da cidade. 

Será levado em consideração a percepção dos usuários quanto ao acesso aos serviços prestados 

pelos setores da Administração Pública Municipal. A satisfação do usuário é medida através 

tratamento digno junto à população. Diante disso, a hipótese a ser discutida neste estudo seria: 

O nível de qualidade do atendimento nos serviços públicos no município de Itaocara são 

satisfatórios? 

 

Atualmente, os serviços públicos oferecidos pelo município de Itaocara tem dividido opiniões, 

nem todos os setores oferecem a qualidade de atendimento esperada pela população, falta 

assiduidade, cordialidade, pontualidade e boa vontade. Assim, como objetivo geral pretende-se 

descobrir os motivos que atualmente tem gerado satisfação junto aos usuários dos serviços 

públicos. Além disso, o estudo apresenta os seguintes objetivos específicos: a) Reconhecer o 

tipo de reclamação da população quanto a utilização dos serviços públicos; b) Analisar se a 

satisfação dos usuários condiz com a realidade dos serviços oferecidos; c) Verificar se a 

organização municipal oferece subsídios para melhoria dos serviços prestados em seus diversos 

setores. 

 

Embora o que se pretenda seja que os usuários dos serviços públicos tenham atendimento 

satisfatório, Kotler (2009) afirma que, para que isto aconteça, o desempenho funcional deve 

atingir as expectativas dos usuários. A insatisfação muitas vezes gera a repulsa em utilizar tais 

serviços públicos, embora atender bem seja um dos princípios da Administração Pública e dever 

dos colaboradores. 

 

Os usuários são a parte mais importante da prestação de serviços no setor público, segundo 

Coutinho (1994), para atender bem é preciso treinamento e motivação, integrados com a cultura 

da empresa. O trabalho eficiente é anseio do usuário, e o mesmo tem o direito de avaliar os 

serviços prestados nos setores públicos e reivindicar assistência sempre que necessário.  
 

A justificativa para realização desse estudo é verificar o tratamento direcionado aos usuários 

em alguns setores públicos do município de Itaocara. Se faz necessário conhecer o nível de 

atendimento nos setores públicos do município, para assim, entender o nível de satisfação dos 

usuários. 

Como resultados, pretende-se descobrir o nível de qualidade no atendimento público, levando 

em consideração aspectos como a receptividade, a resolução de problemas e a eficiência. 

Também será avaliada a motivação e o treinamento profissional. A pesquisa de campo foi 

realizada no período de 11 a 16 de novembro de 2015. Logo, esta pesquisa se delimitou em 

analisar os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Itaocara. 

 

2- Metodologia 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento desse artigo embasou-se em instrumentos que 

fornecessem as principais informações relacionadas ao tema. Foram utilizadas as pesquisas 
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bibliográficas, quantitativa e exploratória, de forma a fundamentar o desenvolvimento dos 

fundamentos do artigo. 

 

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos. Já para Gil 

(2008), este tipo de pesquisa é desenvolvido com base em material já elaborado, podendo ser 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

 

O pesquisador deve ter a responsabilidade de levantar os dados a respeito do assunto e analisá-

los considerando suas contribuições e compreensões para o tema desenvolvido. Para tanto, 

Malhotra (2006) aborda a necessidade da pesquisa exploratória, que é um método de análise 

que visa melhor compreensão de situações-problema para o pesquisador. A grande maioria 

dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (GIL, 2008). 

 

A pesquisa quantitativa, também se faz necessária neste estudo. Segundo Fonseca (2002, p. 20), 

ela centra na objetividade, por ser influenciada pelo positivismo e por considerar que a realidade 

só pode ser compreendida com base na análise de dados recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padrões. Neste tipo de pesquisa, pode ser usado o método de observação e análise, 

através de questionários fechados, respondidos pelos usuários, facilitando o tratamento e análise 

das informações e exigindo menos tempo para as respostas dos participantes. 

Já no tangente ao questionário, este teve como base cinco fatores capazes de influenciar a 

avaliação geral dos mesmos em relação à qualidade do serviço. De acordo com Martins (2010, 

p.27), os cinco critérios que influenciam a avaliação da prestação de serviço seriam: 

confiabilidade, tangibilidade, sensibilidade, segurança e empatia. 

Esta pesquisa foi realizada no período de 11 a 16 de novembro de 2015, composto por 10 

perguntas objetivas, com objetivo de medir o grau de satisfação dos usuários de serviços 

públicos municipais, oferecidos pela Gestão Pública Municipal da Prefeitura de Itaocara/RJ. 

No total foram 95 participantes, destacando 40 pessoas do sexo feminino, e 55 pessoas do sexo 

masculino, com idade mínima de 18 anos e máxima de 67 anos. 

 

 

3-Referencial Teórico 

 

3.1Definição de Qualidade  

 

A qualidade pode ser entendida como o atributo que permite avaliações, aceitações e recusas, 

visto que, um serviço de qualidade diferencia quem o presta (CHAVES; CAMPELLO, 2016, 

p.2). Quando um serviço é feito com qualidade, as pessoas sempre retornam, mas para tanto, o 

atendimento deve levar em consideração as necessidades do cidadão. 
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Para Almeida (2002), a qualidade pode ser definida como um conjunto de características 

relacionadas a aptidão, constituindo-se num fator singular por cada pessoa acerca do produto, 

serviço ou processo. É possível afirmar que a qualidade é algo que se relaciona ao processo 

produtivo, mas quando um usuário procura determinado local para sanar suas dúvidas ou 

adquirir algum serviço, é o fator qualidade que interfere nesse processo. 

 

Para melhor compreensão da definição de qualidade, Oliveira (2003, p.9) afirma que: 

 
[...] qualidade é sinônimo de excelência absoluta e universalmente reconhecível, 

marca de padrões irretorquíveis e de alto nível de realização. Há algo de intemporal e 

duradouro nas obras de alta qualidade. Percebe-se com essa visão que a qualidade não 

é passível de análise e que aprendemos a reconhece-la apenas pela experiência. 

 

Diante do exposto, se compreende que a qualidade é algo perceptível aos olhos de quem observa 

(OLIVEIRA, 2003). Embora o cidadão ou usuário tenham diferentes desejos, ele sempre visará 

o serviço ou produto de melhor qualidade. Este anseio está relacionado ao desejo individual, 

visto que, quando a pessoa não é bem tratada em determinado local, ela fica insatisfeita e não 

agrega a qualidade esperada.  

 

As empresas atuais cada vez mais estão investindo em qualidade e capacitando seu capital 

humano para atender bem e satisfazer as necessidades não somente da empresa, mas também 

do cidadão. De acordo com informações de Marques (2009), nem sempre o profissional está 

preparado para ser um bom atendente, e as vezes não atendem bem porque não querem ou por 

não receberem o preparo necessário por parte da empresa. 

 

Com o passar dos anos, a sociedade vem se transformando e modificando sua maneira de 

atribuir a qualidade. Esta realidade está relacionada às recorrentes transformações tecnológicas 

e as novas práticas de gestão desenvolvidas pelas empresas. As novas adequações do conceito 

de qualidade se utilizam de objetivos que servem de apoio ao desenvolvimento de um trabalho 

ético e de qualidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Evolução do Conceito de qualidade 

 

CONCEITO DA 

QUALIDADE 

OBJETIVO LINHAS MESTRES 

Adequação ao padrão Definir qualidade como o produto 

que faz o que os projetistas 

pretendem que ele faça 

Padronização atendendo aos 

interesses do produtor e 

controle do produto. 

Adequação ao uso Definir qualidade como o produto 

que pode ser usado exatamente 

como os clientes querem utilizá-la. 

Padronização atendendo aos 

interesses do consumidor e 

controle do produto. 

Adequação de custo Acrescentar à adequação do 

produto, sua obtenção a custos 

competitivos. 

Deslocamento do controle do 

produto através da inspeção 

para o controle dos 
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processos. Remoção de 

barreiras funcionais e 

hierárquicas. 

Adequação às 

necessidades latentes 

Atender às necessidades dos 

clientes antes que eles estejam 

cônscios dessas necessidades. 

Integração com os clientes 

através de sistemática revisão 

e análise crítica de suas 

necessidades. 

Adequação às 

expectativas dos 

acionistas e de 

mercados maduros e 

saturados 

Satisfazer o cliente através do 

reconhecimento do valor do 

produto, com melhor utilização das 

vantagens competitivas. 

Desenvolvimento de planos 

da qualidade orientados pelo 

planejamento estratégico e de 

gestão. 

Fonte: Chaves; Campello (2016, p.4) apud Bauer; Contador (2007). 

 

A qualidade está sempre cercada de expectativas em torno da melhoria do serviço. O que se 

observa, é que nem sempre os usuários recebem qualidade no atendimento em determinados 

locais, gerando insatisfação e revolta. Mas quando o trabalho é bem administrado e possui 

gestão de qualidade, muitos são os benefícios adquiridos. 

 

Conforme Oliveira (2003, p.12) apud Paladini (2000), as principais características da gestão de 

qualidade no ambiente de serviço são: 

 

 Produção e consumo são simultâneos e não há como definir onde termina uma e começa 

o outro. 

 Os processos produtivos não possuem informações objetivas a respeito de suas 

operações, que nem sempre se repetem com frequência. 

 A gestão de qualidade é notadamente direcionada para ações que busquem maior 

contato com o cliente, definição de seus interesses, preferencias, exigências, 

necessidades, conveniências, enfim, tudo que é considerado relevante no processo de 

prestação de serviços. 

 A avaliação da qualidade centra-se apenas em elementos – não há pontos de controle 

específicos que possam ser identificados. Os elementos envolvem sempre a interação 

com o usuário. 

 Nesse ambiente, a gestão da qualidade enfatiza o direcionamento da empresa para um 

modelo especifico de relacionamento com o cliente. A qualidade resulta no modelo de 

interação com o cliente. 

 O serviço não pode dispor da propriedade da estocagem. Cabe a gestão de qualidade 

evitar que ele ocorra, por meio de um processo de flexibilização. 

 

Quando existe a gestão da qualidade junto ao atendimento, é perceptível a responsabilidade 

funcional em relação ao desempenho do trabalho, a resolução de problemas e a prestação de 

serviços. Tudo isso, vem de encontro a qualidade no atendimento, que precisa levar em 

consideração a interação com o cliente, que é fundamental para aquisição da satisfação (SILVA, 

2015). 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

6 

 

 

 

3.2 Qualidade no Atendimento no Setor Público 

 

Atender com qualidade ainda é um desafio em muitos setores públicos, pois nem sempre as 

expectativas dos usuários são sanadas e muitos são os motivos que contribuem para esta 

realidade. De acordo com Wosniak e Resende (2012), é preciso introduzir mudanças na 

Administração Pública, com diretrizes e mecanismos de gestão voltados para os interesses da 

população, visto que, a sociedade atual exige modelos que satisfaçam suas necessidades, 

levando em consideração a qualidade no atendimento. 

 

A qualidade no atendimento realizado pelo poder público, segundo Fadel (2009) apud Munro 

(1994), mantém o foco na própria existência do serviço, deixando a qualidade relegada ao 

segundo plano. É sabido que as organizações do setor público são as maiores prestadoras de 

bens e serviços à comunidade, tendo como principal característica uma relação de 

responsabilidade direta com a sociedade (ESTEFANO, 1996). Desta forma, atender bem deve 

ser principal responsabilidade dos setores públicos. 

Segundo Bandeira de Melo (2003); Matias-Pereira (2007) apud Carrijo e Alvarenga (2011, p.7). 

 
Administração Pública é o oferecimento pelo Estado, ou por quem este designar, de 

utilidade ou comodidade destinada à satisfação da coletividade em geral (ainda que 

possa ser usufruído somente pelos administrados) sob o regime de Direito Público e 

de acordo com os interesses públicos.  

 

Com base nesta reflexão, conclui-se que a administração pública responsabiliza seus setores 

quanto a realização de um trabalho eficiente e satisfatório aos colaboradores e usuários. Nesta 

linha, Lobos (1991, p.18) apud Assis (2009) define a qualidade como tudo aquilo que alguém 

faz ao longo de um processo para garantir que a outra pessoa obtenha, exatamente, aquilo que 

deseja. 

 

Geralmente as pessoas que recorrem aos setores públicos desejam receber atendimento dignos, 

cabendo ao usuário reclamar caso não ocorra de acordo com o previsto. Para Assis (2009), as 

reclamações mais comuns estão relacionadas à demora, à burocracia na entrega dos documentos 

solicitados e ao serviço inadequado de comunicação. Os instrumentos disponibilizados também 

devem ser levados em consideração, podendo citar a acessibilidade, a expedição de 

documentos, etc. 

 

Portanto, a manutenção da comunicação com o usuário é o principal meio de acesso aos serviços 

públicos. Quanto aos colaboradores que trabalham nos setores públicos, estes precisam ter 

consciência do grau de relevância da função que desempenham, cabendo a eles, sempre que 

possível, sugerir mudanças na administração, tornando mais eficiente o contato com as pessoas. 

Em relação aos usuários, estes devem ser os mais claros possíveis, para que não ocorram mal 

entendidos (SILVA, 2015). 
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A qualidade dos serviços oferecidos nos setores públicos podem ser percebidos de acordo com 

componentes tangíveis e intangíveis. A tangibilidade consiste naquilo que o usuário vivencia, 

como a aparência física do local de trabalho; e os componentes intangíveis correspondem à 

amabilidade e cordialidade, ou seja, estão relacionados com o relacionamento dos profissionais 

com os clientes (ASSADA,2005 apud IMMICH, 2007). Esta analise serve de apoio a 

compreensão do relacionamento interpessoal que deve ocorrer nesses locais. 

 

O relacionamento interpessoal seria a base para o atendimento de qualidade no qual colaborador 

e usuário poderão expor suas necessidades relacionadas ao serviço ofertado. Chiavenato (1999, 

p. 34) considera importante a capacidade de ouvir, fazendo deste o primeiro passo para 

desenvolver estratégias de atendimento ao consumidor.  

 

Além do processo de comunicação, Roemer e Orsilo (2010) afirmam existir duas dicas para o 

atendimento ao usuário ser bem sucedido, ressaltando que a primeira é ter foco no cliente e se 

comprometer com o sucesso e o resultado, e a segunda é o relacionamento com o cliente, 

levando em consideração seu comportamento. Essas dicas, servem de apoio ao 

desenvolvimento de ações que possibilitem a qualidade no atendimento.  

 

Avaliar o tratamento recebido nos setores públicos não se resume somente no modo como o 

cidadão é tratado. Também se faz necessário avaliar o atendimento por parte do colaborador e 

por parte do usuário, verificando se todas as suas necessidades foram sanadas e se o mesmo se 

encontra satisfeito. Assim, o setor público transmitirá imagem positiva e eficiência (CORRIJO 

e ALVARENGA, 2011). 

Atendimento é sinônimo de atenção, devendo o cidadão ser tratado com prioridade, ouvido, 

acompanhado e, principalmente, ser respeitado por suas decisões e opiniões (GODRI, 1994 

apud NIEDERMEYER; GEMELLI; ANZOATEGUI, 2014). O estabelecimento de padrões de 

qualidade é o fator que implementará sua divulgação, oferecendo ciência daquilo que podem e 

devem buscar nas organizações públicas. 

O setor público tem a necessidade que seus serviços sejam bem executados. Com base no 

Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000, o padrão de qualidade no atendimento nos setores 

públicos deve atender diretamente ao cidadão. Além disso, a Emenda Constitucional Nº 19/98, 

Art.37 prevê eficiência neste tipo de serviço. Essas regulamentações servem de base ao 

desenvolvimento de ações que possam auxiliar o trabalho desempenhado nos setores públicos, 

além de informar aos usuários quanto a importância do bom atendimento. 

 

Como nem sempre nesses setores os usuários são bem tratados, ou mesmo, tem seus interesses 

satisfeitos, muitos desses usuários deixam de utilizar ou procurar tais serviços. As principais 

causas de um mau atendimento é existência de diversos fatores que contribuem para uma 

recepção falha. Dentre os fatores pode-se citar o baixo nível de profissionalismo de quem está 

prestando o atendimento, o que é um fator importante. 

A falta de profissionalismo por parte dos colaboradores do serviço público gera insatisfação e 

também reclamações. Chiavenato (1999) deixa claro que o processo de prestação do serviço é 
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desdobrado em responsabilidades, organização e implementação de um sistema de qualidade 

dentro do serviço. Nem todos os setores oferecem treinamento para o desempenho da função 

pública, onde se percebe, assim, a falta de preparo e profissionalismo.  

Para que ocorra a tão esperada satisfação no atendimento dos serviços públicos, Jacobi e Pinho 

(2006) alertam para a necessidade de inclusão de propostas que incluam métodos que agreguem 

qualidade as necessidades dos clientes. E Zanini (2016, p.185) afirma que o setor público 

poderia atender melhor os consumidores se melhor entendessem seus comportamentos, e não 

somente suas necessidades. Portanto, compreende-se a necessidade de mudanças para melhor 

atender e satisfazer os anseios dos usuários, e para que isso ocorra é preciso que a esfera pública 

reavalie seus conceitos e sua função social.  

 

4-Resultados e discussões 

 

A qualidade do atendimento é uma questão de interesse mútuo que necessita de constante 

atenção por parte da gestão pública e órgãos competentes, uma vez que a importância da 

satisfação dos usuários de serviços públicos é um tema relevante e que requer discussões, pois 

afeta em geral todos os níveis da sociedade. 

 

Com base nesse pensamento, ao aplicar o questionário entre os usuários de serviços públicos, 

ficou perceptível baixo índice de satisfação, pois nem todos os setores conseguem satisfazer as 

necessidades dos mesmos. A pesquisa revelou a necessidade de mudanças, de reavaliação do 

trabalho desempenhado nos setores públicos, a adoção de políticas de qualidade voltadas para 

o atendimento aos usuários. 

 

Em relação à qualidade do exercício das funções do servidor, 72% dos entrevistados 

reconheceram a necessidade de mudanças, de reavaliação do trabalho desempenhado nos 

setores públicos, da adoção de políticas de qualidade voltadas para o atendimento aos usuários, 

para que seja alcançada a satisfação quanto aos serviços públicos prestados. 

 

Já a satisfação quanto ao Governo atual, 83% dos entrevistados mostraram gostar da forma de 

governo adotada. Em relação ao preparo dos funcionários públicos para exercerem os cargos 

nos variados setores da prefeitura do município, 42% expressaram que os mesmos precisam 

melhorar sua abordagem junto aos usuários. 

 

Sobre a eficiência no atendimento, menos de 20% dos entrevistados mostraram-se satisfeitos 

com esses serviços, 57% da população estudada mostrou ter dúvidas solucionadas pelo 

atendimento público e 68% acreditam não haver interesse em resolver os problemas dos 

usuários.  

  

A falta de interesse dos colaboradores, em relação à solução de problemas, é comum na maioria 

das repartições, situação que gera revolta em parte da população local. Com isso, mais de 80% 

demonstram estar insatisfeito com os serviços oferecidos pela prefeitura da cidade. 
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Ao abordar sobre a importância do treinamento dos responsáveis pelo atendimento público, 

95% consideram necessária esta ação, uma vez que o treinamento poderia oferecer melhor 

conhecimento do trabalho a ser realizado e formas de conduta quanto ao relacionamento 

interpessoal. 

 

Todos os entrevistados consideram a rapidez e a atenção como fatores determinantes para o 

atendimento de qualidade do serviço público. Por fim, 25% dos entrevistados relatam ter 

vivenciado situações constrangedoras nesses locais. 

 

Nota-se que a maioria da população encontra-se insatisfeita com a qualidade do atendimento 

dos serviços públicos municipais. Sobre a eficiência no atendimento, dos 100% respondentes, 

menos de 40% mostraram-se satisfeitos com esses serviços e 61% relatou não haver interesse 

em resolver os problemas dos usuários.  
 

 
 

Pelo índice de reprovação da gestão pública, fica claro que são necessárias mudanças para obter 

melhorias no atendimento à população. Diante desse quadro, cabe ao gestor público procurar 

identificar onde estão as falhas para melhorar o atendimento ao público alvo.  

 

A identificação das falhas relacionadas à gestão municipal, dependerá de uma prévia análise 

realizada pela prefeitura, verificando assim seus pontos positivos e negativos. Dentro dessa 

análise, cabe avaliar a abordagem junto aos usuários dos serviços públicos municipais, a 

eficiência e o interesse na resolução dos problemas, portanto, existe a necessidade de uma 

reavaliação da conduta profissional. 
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Diante disso, fica-se evidente a importância do treinamento pessoal entre os servidores 

públicos, pois essa ação poderia oferecer melhor conhecimento do trabalho a ser realizado e 

formas de conduta quanto ao relacionamento interpessoal. A atenção constitui-se fator 

determinante para o bom atendimento, geralmente isso não é muito levado em consideração 

pelo servidor público, mas para o usuário é fundamental. 

 

Portanto, a prestação de serviço oferecida pelos setores públicos requer mudanças para se obter 

melhorias no atendimento à população. A insatisfação se constitui num fator de alerta quanto 

ao relacionamento interpessoal ocorrido nesses setores, pois o nível de qualidade no 

atendimento possibilita o pronto atendimento à população, gerando a satisfação esperada pelos 

usuários do Município de Itaocara. 

 

 

5-Conclusão 

 

Neste artigo, buscou-se analisar o nível da qualidade do atendimento nos serviços públicos 

prestados pela Prefeitura Municipal de Itaocara/RJ. A pesquisa realizada mostrou o nível de 

satisfação dos usuários/cidadãos quanto a utilização dos serviços públicos do município, 

chegando a conclusão da falta de eficiência e respeito com a população. 

 

Constatou-se a presença de inúmeras falhas e deficiências no atendimento prestado, podendo 

citar o despreparo dos funcionários. O processo de prestação de serviço ao público requer uma 

série de atributos, podendo citar entre as principais, a responsabilidade e a organização 

(CHIAVENATO (1999).  

 

Mudanças precisam ser implementadas com urgência para que os funcionários tenham outra 

postura diante dos usuários, levando em consideração princípios éticos. O respeito as 

necessidades da população, além de proporcionar satisfação, também contribui para a qualidade 

do serviço prestado. 

 

Quando o assunto é qualidade no atendimento junto aos serviços públicos, o alcance das 

expectativas dos usuários depende do esforço do servidor em querer desempenhar um trabalho 

de qualidade. É relevante levar em consideração a função desempenhada (SILVA, 2015), mas 

cabe aos servidores uma mudança de postura, serem mais solícitos junto à população. 

 

No entanto, como a população precisa utilizar os serviços públicos da cidade, alguns dos 

usuários mostram-se mais exigentes e reivindicam seus direitos por meio da exigência de um 

atendimento de qualidade, levando em consideração a resolução de problemas. Se faz 

necessária a compreensão das necessidades dos usuários, devendo o servidor atender bem 

(ZANINI, 2016) em quaisquer dos setores. 

 

Com base no estudo desenvolvido, ficou evidente a necessidade de mudanças rápidas e 

eficientes, buscando melhorias significativas para assim alcançar qualidade efetiva no 
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atendimento aos usuários. Constatou-se que foco nas tarefas desempenhadas e respeito para 

com os anseios dos usuários. 

 

Diante do nível de satisfação dos usuários, conclui-se que, independente da área ou repartição 

pública, é necessário que os usuários sejam tratados com respeito por aqueles que trabalham no 

atendimento público. Esta reflexão serve de discussão para futuros estudos acerca do 

desempenho profissional dos colaboradores da esfera pública, levando em consideração o 

respeito ao próximo e a qualidade no atendimento ao público em geral. 
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Apêndice:  

 

Questionário- A Qualidade do Atendimento no Setor Público 

1-A Gestão Pública de seu município está atendendo as suas necessidades? 

(  )Sim      (   )Não 

2-Um atendimento de qualidade pode trazer a satisfação dos usuários, quanto aos serviços 

públicos prestados? 

(   )Sim      (   )Não 

3-Você mudaria hoje as pessoas que estão governando seu município? 

(   )Sim       (   )Não 

4-Os funcionários públicos responsáveis pelo atendimento se encontram preparados para 

exercer o cargo? 

(   )Sim(   )Não 

5-O atendimento no setor público ocorre de maneira eficiente? 

(   )Sim (   )Não 

6-Os responsáveis pelo atendimento público se mostram interessados em resolver os seus 

problemas? 

(   )Sim (   )Não 

7-Você já teve suas dúvidas solucionadas de forma clara e rápida pelo atendente público? 

(   )Sim (   )Não 

8-Você considera importante um treinamento para os responsáveis pelo atendimento público? 

(   )Sim (   )Não 

9-A rapidez e atenção são fatores determinantes para um bom atendimento? 

(   )Sim       (   )Não 

10-Já passou por alguma situação constrangedora num departamento público? 

( )Sim       (  )Não 
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