
 

 

A Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos Usuários de 

Serviços Públicos. 

 

1. Uma Pesquisa Pioneira: desafios a superar e 

encaminhamentos adotados. 

 

Já de início deve ser  sublinhado o caráter pioneiro da pesquisa. 

Nunca, em tempo algum, realizou-se experiência semelhante, na 

história da Administração Pública Brasileira. Portanto, é necessário 

assinalar que a iniciativa é parte de um esforço destinado à 

construção de um Sistema Permanente de Avaliação, cujos passos 

iniciais estão sendo dados e que, nesta etapa, face ao ineditismo que 

a reveste, buscam-se não apenas os resultados do levantamento, 

expressos pelos indicadores estatísticos que dele vierem a ser 

extraídos, como também a obtenção de referências da realidade que 

possibilitem sancionar os procedimentos metodológicos que se 

revelarem adequados. Mas que permitam promover, ao mesmo tempo, 

as correções e retificações que se fizerem necessárias, sobre os 

procedimentos que revelaram-se incorretos. 

No Brasil, eventuais avaliações dos serviços públicos, quando 

realizadas -  e várias foram e vêm sendo feitas - constituem 

subproduto ou foram decorrência de levantamentos de opinião 

pública, no interior dos quais, acabaram sendo incluídos alguns 

quesitos específicos com o propósito de se avaliar o desempenho 
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político-administrativo de algum governante. Tratam-se de perguntas 

que abordam os serviços públicos oferecidos pelo Estado no contexto 

e no “clima” de uma entrevista cujos objetivos dizem respeito à 

avaliação do governo e da imagem do senhor... . Por essa razão, 

acabam captando os sinais de satisfação ou de insatisfação sempre 

em associação com a imagem do titular do cargo executivo em apreço. 

É por isso que as incontáveis pesquisas de opinião com essas 

características acabam sempre demonstrando existir uma estreita 

correlação entre os momentos favoráveis e desfavoráveis de aprovação 

ou desaprovação do governante e as notas mais elevadas ou mais 

baixas atribuídas pelos entrevistados aos serviços públicos. Assim, 

por exemplo, a despeito de um determinado serviço estar mantendo, 

entre dois momentos do eixo temporal, desempenhos rigorosamente 

idênticos (aferidos segundo critérios e parâmetros objetivos de 

mensuração), em pesquisas de opinião realizadas, nesses dois pontos, 

com idêntica metodologia e procedimentos amostrais, é possível  

obter, com bastante freqüência, resultados rigorosamente distintos, 

onde as “notas” atribuídas ao serviço, nesses momentos distintos, não 

obedecerão à lógica dos parâmetros “objetivos”, mas sim às flutuações 

das avaliações atribuídas ao governo do senhor... . Se este estiver 

vivendo um momento de maré montante, a nota do serviço será 

influenciada por este fato, da mesma forma que sofrerá influência 

negativa, se a avaliação do senhor ... estiver vivendo momento de 

queda perante a opinião pública. 

Por outro lado, a experiência de alguns poucos países na avaliação da 

satisfação dos usuários de serviços públicos, apesar de recente, já 

encontra-se num patamar mais definido e consolidado. Em primeiro 

lugar, trata-se de sociedades com larga e duradoura tradição 

democrática, onde a consciência dos direitos da cidadania encontra-
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se arraigada e constitui base do próprio funcionamento democrático 

do estado. Nessas sociedades, os usuários dos serviços públicos 

conhecem os seus direitos e deveres e sabem exigi-los, 

independentemente de quem seja o governante do momento. Melhor 

distinguem, inclusive, as características imanentes aos serviços em si, 

daquelas que possam ser fruto da ação de um determinado 

governante. E distinguem, com mais nitidez ainda, as eventuais 

alterações, para melhor ou pior, na qualidade dos serviços prestados e 

no acesso aos mesmos. A organização e o padrão de funcionamento 

estipulados para os serviços públicos, quer sejam prestados por 

organizações estatais ou privadas, mediante concessões ou outras 

modalidades de permissão, também são de maior conhecimento dos 

usuários, pertencentes que são a populações de elevada escolaridade. 

Assim, as pesquisas podem ser desenvolvidas a partir de 

características claramente demarcadas dos serviços objeto da 

avaliação, uma vez que são bem conhecidos tais atributos, como 

também a sua importância na escala de valores e de relevâncias dos 

seus usuários.   

No caso brasileiro, alguns serviços – é o caso da saúde pública – são 

de universalização muito recente. Houve, por assim dizer, no curto 

período de pouco mais de uma década, uma verdadeira “explosão” da 

demanda por serviços de saúde, a partir da Carta de 1988 com a 

instituição do SUS e da gratuidade total dos serviços. No caso  dos 

serviços educacionais, embora o livre e amplo acesso ao ensino 

público e gratuito (especialmente o de 1.º Grau), já constituísse direito 

assegurado há vários decênios, também ampliou-se enormemente o 

contingente populacional efetivamente atendido. De maneira geral, os 

novos incluídos no acesso aos sistemas públicos de educação e saúde 

são originários das camadas mais pobres e menos esclarecidas da 

população. Com freqüência, nas famílias mais pobres, as crianças em 
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processo inicial de escolarização são filhas de pais que não tem 

qualquer escolaridade, ou ostentam uma muito baixa escolarização. 

Em conseqüência, ainda é muito insipiente entre eles e seus filhos a 

noção de que estejam exercendo um direito e que lhes cabe exigir 

serviços eficientes de qualidade,  cuja avaliação deve ser feita também 

pelos seus usuários. Ainda encontram-se vivendo a fase que pode ser 

qualificada como “de satisfação com o acesso”, como se o mero fato de 

conseguirem vaga na escola ou serem atendidos pelo sistema de 

saúde já pudesse responder às suas necessidades.  

A própria previdência social, de caráter também universal, desde que 

preenchidos determinados requisitos para ingresso no sistema, 

acabou por incluir uma imensa legião de beneficiários de 

aposentadorias (particularmente os originários do meio rural) que não 

“militaram”, como contribuintes do sistema, durante o período de 

tempo imprescindível para o pagamento das contribuições que lhes 

asseguraria a percepção do benefício. Em casos do gênero, torna-se 

muito difícil imaginar que tais usuários tivessem desenvolvido 

consciência e critérios mais claros e objetivos de avaliação dos 

serviços, para que pudessem decliná-los em pesquisas com essa 

finalidade. 

Não obstante tais dificuldades, impunha-se a tarefa de encontrar, 

entre as metodologias disponíveis, a que melhor se ajustasse aos 

propósitos de realizar-se uma primeira  e abrangente pesquisa 

nacional de avaliação da satisfação dos usuários dos serviços 

públicos. A ausência de qualquer tradição ou experiência prévia, além 

das características extremamente diferenciadas, quer da população 

em seu conjunto, quer dos próprios serviços públicos, recomendava 

que se buscasse referência numa metodologia capaz de incorporar as 

distinções sócioeconômicas e a gama mais abrangente possível das 
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características e atributos dos serviços a serem avaliados. Que, ao 

mesmo tempo, permitisse traçar um perfil sócioeconômico da 

população de famílias investigadas e que, sobre esse perfil, fossem 

rebatidos os indicadores referentes às avaliações atribuídas aos 

serviços segundo seus vários componentes, mas que também se 

pudesse obter junto aos entrevistados, dentre os componentes e 

atributos considerados relevantes para a sua satisfação, aqueles 

considerados efetivamente os mais relevantes. Se partiria da premissa 

de que qualquer serviço público deve ser avaliado sob múltiplas 

dimensões e, ao mesmo tempo, em cada uma delas, um conjunto 

razoavelmente extenso de atributos deveria ser considerado para fins 

de se conformar o leque de variáveis relevantes para a sua avaliação. 

O desafio metodológico consistia, portanto, em se elegerem 

procedimentos passíveis de articular as dimensões dos serviços e 

respectivos atributos a uma forma adequada de avaliação da 

satisfação dos seus usuários e/ou potenciais usuários, em pesquisa 

que estivesse suportada por sólida representatividade estatística, 

inclusive tendo-se em conta as diferenças regionais, de tamanho das 

cidades, da estratificação socioeconômica das famílias, etc. No tocante 

aos aspectos relacionados à aferição da satisfação ante o elenco de 

dimensões e atributos dos serviços, buscou-se apoio em metodologias 

já suficientemente testadas e consagradas, elegendo-se uma que foi 

considerada adequada e que é descrita em item próprio, neste 

documento. 

Dado o já assinalado caráter pioneiro do levantamento, também se 

deveria cuidar para obter-se dados suficientes que tornassem 

possível, uma vez avaliada criticamente a experiência realizada, 

evoluir-se para a elaboração de modelos mais sintéticos de pesquisa, 

a serem amplamente disseminados junto aos agentes e organizações 

responsáveis pela prestação dos mais variados serviços, nos 
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diferentes níveis da administração pública e pontos do território 

nacional.  

Como se vê, ter-se-ia que dar conta de uma multiplicidade de 

objetivos, que ultrapassavam a, já em si relevante, avaliação da 

satisfação dos usuários de determinados serviços públicos.  

Por outro lado, é necessário ressalvar que, com exceção dos serviços 

da Previdência Social – sob inteira e exclusiva responsabilidade do 

Governo Federal – nos outros dois setores não se pretendeu  obter dos 

entrevistados que as suas manifestações de satisfação estivessem 

associadas ao prévio conhecimento, por parte deles, sobre qual 

instância da administração pública estaria respondendo pelos 

serviços objeto da sua avaliação, sendo sabido que os serviços de 

educação e saúde são prestados, na forma de competência 

concorrente, pela União, Estados e Municípios, daí decorrendo que o 

usuário poderia estar se referindo, sem distinguir a titularidade do 

seu prestador, a um serviço ofertado por qualquer uma das três 

instâncias. Dessa forma, ainda que a pesquisa tenha sido realizada 

sob o patrocínio do Governo Federal, os seus resultados não estão 

referidos especificamente à estrita atuação da administração federal. 

Sublinhe-se, para evitar equívocos, que o objetivo da pesquisa foi, 

essencialmente, o de proporcionar uma primeira e ampla leitura da 

satisfação dos usuários com respeito a três setores das políticas 

públicas cujas coberturas sociais são as mais abrangentes, não 

pretendendo, em nenhum momento, produzir avaliações específicas 

sobre cada instância executora. Cuidou-se apenas de definir setores 

onde a presença coordenadora e/ou provedora da administração 

federal fosse nítida e relevante.  

Finalmente, também se  pretendia que a pesquisa, dada a 

impossibilidade de estendê-la, nesta primeira iniciativa, à totalidade 
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dos serviços públicos sob direta execução ou coordenação federal,  

recaísse sobre áreas da administração pública que pudessem ser 

consideradas de extrema importância, quer pelo papel por elas 

representado, como pela sua abrangência social . Por esta razão, 

definiu-se que, na primeira rodada, a  pesquisa contemplaria os 

setores da Educação (exclusivamente o ensino fundamental), da 

Previdência Social e da Saúde. 

 

 

2. A metodologia adotada: principais aspectos, definições e 

problemas. 

2.1. Metodologia. 

. população-alvo.  

Face a inexistência de paradigmas anteriores (sequer  meras 

indicações provenientes de estudos de caso, ainda que desprovidos de 

representatividade estatística), optou-se por se desenhar um amplo 

levantamento, capaz de representar o conjunto da população urbana 

do país, contemplando a possibilidade de que os resultados da 

pesquisa  fossem passíveis de apresentação analítica em 

desagregações espaciais (as cinco grandes regiões do país, capitais e 

áreas metropolitanas, cidades grandes, médias e pequenas) e, ainda, 

em desagregações socioeconômicas relevantes (estratos de renda 

familiar, escolaridade do chefe, situação ocupacional, gênero, etc.).  

Além disso, dever-se-ia obter a manifestação de usuários e não-

usuários dos serviços em avaliação, porque desconhecia-se, em que 

grau e com que regularidade, as avaliações de uns e outros 

guardariam diferenças relevantes entre si. Assim, muito embora não 
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se possa considerar, para as finalidades da pesquisa, a avaliação 

proveniente dos não usuários, pela elementar razão de que a base da 

sua manifestação é desprovida de sustentação fatual, refletindo, 

portanto, pré-concepções não fundadas, entendeu-se que as opiniões 

destes atores deveriam ser recolhidas, desde que pudessem ser 

separadas daquelas avaliações obtidas junto aos usuários.  Esta 

separação tornava-se indispensável porque, sabidamente, a 

população de não-usuários dos serviços pesquisados integra o 

contingente de famílias melhor posicionadas na escala social e 

econômica, com maior poder de formação de opinião, ainda que, 

objetivamente, por tratar-se de uma população de não-usuários 

desses serviços, acabasse por não dispor dos elementos concretos que 

permitiriam avaliá-los de forma consistente e legítima. Portanto, a 

amostra deveria ser dimensionada para que, no caso das avaliações 

de aprovação/desaprovação relativa dos serviços (somente 

admissíveis aos usuários), os resultados pudessem ser apresentados 

separando-se os referentes aos usuários daqueles relativos aos não-

usuários. No caso destes últimos, as avaliações recolhidas pela 

pesquisa possibilitariam conhecer e estimar a magnitude dos pré-

conceitos e juízos de valor formados por não usuários a  propósito de 

serviços por eles não consumidos. Mas, não obstante tal aberração (a 

formação de juízo sobre algo objetivamente não conhecido), deve-se 

reconhecer  a considerável influência exercida por esses não usuários 

na  avaliação emitida pelos usuários a respeito dos serviços por eles 

consumidos.  

Por outro lado, com a decisão de aplicar-se os questionários 

referentes aos três serviços em todos os domicílios, para evitar-se os 

custos mais elevados que decorreriam da escolha de uma amostra de 

maior tamanho, ter-se-iam, com freqüência, situações mistas, em que 

estariam residindo no domicílio usuários de algum(ns) dos serviço(s),  
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que, ao mesmo tempo, seriam não usuários de outro(s). Por exemplo, 

o chefe de família usuário da Previdência Social, mas não usuário  

(bem como os demais moradores do domicílio), dos serviços de 

Educação e Saúde. Diante dessa possibilidade, optou-se pela 

aplicação dos questionários a usuários e não usuários, com a cautela 

de sempre ser explicitada uma ou outra dessas condições, para que, 

após a coleta, os dados referentes a cada uma delas pudessem ser 

rigorosamente tratados e analisados em separado.  

Já no caso das opiniões emitidas pelos respondentes com respeito aos 

atributos reputados como de maior importância, dentre os diferentes 

atributos e características relevantes dos serviços, poder-se-ia admitir 

a legitimidade das respostas dos não-usuários, afinal eles também 

acessam serviços idênticos, com a distinção de que são providos por 

organizações não governamentais. Mas, também neste caso, a 

população de usuários certamente deveria ser destacada e analisada 

em separado, porque suas prioridades e opções são ou podem ser 

distintas das do grupo que não acessa os serviços públicos.  

Sob tais e tão assinalados cuidados, a base das informações 

referentes aos não usuários poderá ensejar, em momento posterior, 

análises de grande utilidade para os formuladores de políticas 

públicas, especialmente quando se admite que uma parcela deles é 

constituída de potenciais usuários.   

. Uma pesquisa domiciliar. 

Pesquisas de avaliação da satisfação de usuários, especialmente no 

tocante a serviços, quando conduzidas por agentes privados 

preocupados com a realização de programas de qualidade e satisfação 

de consumidores, são aplicadas junto aos próprios usuários, na 

iminência ou imediatamente após a prestação dos serviços. Enfim, 
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sob o impacto imediato do seu consumo e, sendo assim, nos locais ou 

pontos onde ocorre a prestação dos serviços. E não há inibição do 

usuário em prestar as informações solicitadas, mesmo nos casos em 

que a crítica ou reclamação possa produzir algum constrangimento. 

Porque as empresas, quando se dedicam a recolher tais 

manifestações, incumbem-se de criar o “clima” propício à livre e mais 

sincera manifestação do usuário. Cada vez mais, o planejamento 

estratégico das empresas que buscam posições de liderança e que 

disputam agressivamente os mercados mais competitivos ou que  

dedicam-se a oferta de bens e serviços de elevado valor agregado 

inclui, entre suas referências básicas, os resultados obtidos com 

levantamentos desse tipo. Por essa razão, constitui parte do seu 

“marketing” assegurar aos seus consumidores e potenciais clientes os 

canais de manifestação por intermédio dos quais as avaliações de 

satisfação fluem rotineiramente. 

Esta não é, porém, a prática da Administração Pública. Ao contrário 

das empresas privadas com as características de liderança e empenho 

competitivo acima ressaltadas, o setor público brasileiro está apenas 

iniciando-se na saudável e imprescindível busca da qualidade com 

participação do cidadão, especialmente do cidadão usuário. Além do 

grande fosso que ainda distancia o agente público responsável pela 

prestação dos serviços (as organizações governamentais e os 

servidores públicos a elas vinculados – inclusive seus dirigentes) dos 

usuários dos serviços, cristalizado em procedimentos e cultura  

avessos ou pouco permeáveis às suas manifestações críticas, esse 

quadro é agravado pelos receios dos cidadãos, quase sempre 

justificados, de que tais  manifestações poderiam acarretar 

represálias que implicariam em dificuldades adicionais à obtenção 

dos serviços e outras conseqüências indesejáveis. Tais temores são 
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mais procedentes quando a população de usuários é constituída de 

indivíduos ou famílias social e economicamente mais vulneráveis.  

Mesmo que se possa demonstrar que as pesquisas realizadas no 

próprio local e momento da usufruição dos serviços como 

tecnicamente mais corretas e tendentes ao fornecimento de dados e 

informações mais precisas (o que certamente já encontra-se 

sobejamente demonstrado pela experiência do setor privado), no caso 

dos serviços públicos, o tratamento da questão envolve outros 

aspectos. Especialmente por se tratar do primeiro levantamento do 

gênero no país e considerando-se a imensa gama de variáveis e 

situações envolvidas, acrescida dos riscos de os respondentes da 

pesquisa acabarem não manifestando sua verdadeira avaliação pelo 

receio de serem identificados e, por este motivo, sujeitarem-se a 

algum tipo de  represália, a alternativa mais segura recomendava que 

se optasse pelo levantamento domiciliar. 

Em vista disso, a elaboração dos questionários tornar-se-ia elemento 

ainda mais crucial, uma vez que os atributos e características dos 

serviços deveriam ser “transportados” para o domicílio, por intermédio 

desse instrumental, de forma muito mais cuidadosa, minuciosa e 

fidedigna, uma vez que os respondentes não “atuariam” sob aquela 

situação “a quente”, representada pela concomitância entre o uso do 

serviço e o fornecimento das respostas ao entrevistador,  quando as 

referências fundamentais dos serviços recebidos estariam “frescas” 

em sua memória.  

No caso da avaliação dos serviços de saúde, por exemplo, a 

necessidade de se trabalhar com um período de referência 

relativamente    extenso (a  sua redução implicaria em ampliação 

desmesurada e proibitiva da amostra), ainda que bastante curto se 

considerados os padrões usuais de pesquisas semelhantes, acabaria 



 12 

remetendo o entrevistado a ter que  apelar excessivamente para a 

própria memória, enfraquecendo as suas apreciações sobre atributos 

dos serviços que, apesar da grande  importância que pudessem 

caracterizá-los, fossem de mais difícil recordação. Para diminuir o 

risco de serem obtidas informações pouco precisas, a elaboração dos 

questionários deveria ser precedida de um grande investimento no 

conhecimento prévio da forma de prestação dos serviços, bem como 

dos seus conteúdos mais relevantes e, além disso, de uma  

significativa bateria de pré-testes destinados a verificar, com boa 

precisão, a acuidade e consistência das respostas fornecidas pelos 

entrevistados.  

Em contrapartida, a pesquisa domiciliar ofereceria inúmeros outros 

ganhos ao possibilitar que uma gama mais extensa de informações 

pudesse ser coletada, além de  garantir maior fidedignidade aos dados 

levantados. E, no caso do levantamento em apreço, permitindo o 

recolhimento de informações junto a não usuários de uns entre os 

três serviços pesquisados, ou de  não usuários de todos os três 

serviços, objetivo reputado como relevante para a  pesquisa  dado o 

interesse em dispor-se de um banco de dados de maior abrangência, 

cuja exploração, para além da produção de indicadores associados à 

avaliação da satisfação dos usuários dos serviços (objetivo central da 

pesquisa), poderá ensejar outros interessantes e importantes estudos 

sobre a percepção dos cidadãos a respeito da qualidade dos serviços 

públicos (aqui incluídos os não usuários). 

 

 . dimensões, variáveis e atributos para a construção dos 

questionários. 
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Conforme anteriormente assinalado, foi escolhido um procedimento 

metodológico já suficientemente testado na avaliação da satisfação de 

usuários de serviços,  com bons resultados na sua aplicação. Trata-se 

da metodologia desenvolvida por Parasuraman1 em conjunto com ... 

Mas, além das qualidades da metodologia e da sua excelente 

adaptabilidade ao objeto de pesquisa em questão,  concorreu 

decisivamente para a sua escolha o fato de encontrar-se no domínio 

público e o de poder ser adaptada, sem restrições, às peculiaridades 

do levantamento planejado.  

Os questionários foram desenhados de modo a se dar conta de dois 

campos de abordagem. No primeiro deles,  objetivou-se a obtenção de 

dados relacionados à caracterização sócioeconômica e geográfica das 

famílias selecionadas na amostra. No segundo campo de abordagem, 

após a devida qualificação das condições de acesso e uso dos serviços 

por parte dos moradores do domicílio, buscou-se, de um lado, avaliar 

– segundo dimensões e características/atributos relevantes dos 

serviços – os níveis de satisfação dos seus usuários, ante os 

parâmetros por eles mesmos estabelecidos  como definidores da 

satisfação plena que esperariam ou desejariam obter ao acessá-los e 

usufruí-los ou consumi-los; e, de outro lado, usuários (e, neste caso, 

também os não usuários de forma pertinente), foram conduzidos a 

indicar, dentre o conjunto de atributos/características relevantes dos 

serviços, aqueles considerados ainda mais importantes, até o máximo 

de 5(cinco).  

A escolha das variáveis definidoras das características e/ou atributos 

fundamentais dos serviços foi precedida de minucioso trabalho de 

elaboração desenvolvido junto aos órgãos setoriais responsáveis pelo 

planejamento, execução e avaliação das políticas públicas de 

                                                           
1  .A metodologia em questão foi ... 
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educação, previdência e saúde que, para tanto, mobilizaram 

especialistas responsáveis pelo conteúdo e gestão dos programas em 

cada uma dessas áreas. E, uma vez definidas as formas de inclusão 

desses atributos dos serviços, os questionários foram submetidos a 

vários pré-testes, cuja avaliação crítica ensejou a elaboração da 

versão definitivamente levada a campo, na etapa de execução do 

levantamento amostral.  A versão final do questionário encontra-se no 

Anexo n.º ---  deste relatório. 

As variáveis representativas dos diferentes atributos/características 

dos serviços foram associadas, em função do seu conteúdo, a uma 

das cinco dimensões de avaliação dos serviços (segundo a satisfação 

dos usuários), conforme as definições e conceitos de Parasuraman2. 

Desta forma, procurou-se identificar, no conjunto de 

atributos/características relevantes dos serviços, à luz do que poderia 

constituir a expectativa dos seus usuários (mas sem ignorar os 

componentes de fato relevantes sob a ótica dos formuladores e 

executores das respectivas políticas públicas), aqueles passíveis de 

emoldurar o conteúdo essencial de cada serviço, segundo as 

dimensões de avaliação estabelecidas pela metodologia. Assim, após 

meticuloso cotejamento entre atributos/características e dimensões 

de cada política setorial, chegou-se às seguintes composições do 

quadro de variáveis adotado como referência para a coleta das 

avaliações de satisfação. 

 

 

 

Educação:   
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Dimensões (descrever 

significado) 

Atributos/Características 

(arrolar, nas linhas, as variáveis 

que foram definidas e levadas ao 

questionário) 

1. confiabilidade  

2. empatia      

3. garantia  

4. prestabilidade  

5. tangibilidade  

Previdência:  

Repetir o quadro acima, com os atributos/características da      

previdência. 

 

 Saúde: 

Repetir o quadro acima, com os atributos/características da 

saúde. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
2 .  Tais definições e conceitos ... 
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. definição da amostra, critérios de seleção dos domicílios e dos 

entrevistados, apuração dos resultados. 

 

.. o trabalho de campo e a primeira análise dos resultados: 

O trabalho de campo foi executado pela empresa vencedora da 

licitação realizada pelo PNUD, a associação VOX POPULI – MORI 

BRASIL, durante a segunda quinzena de setembro e a  primeira 

quinzena de outubro de 1999 e previa a aplicação de cerca de 8000 

questionários, através de um plano amostral com a população 

dividida em 20 estratos, resultantes do cruzamento dos critérios 

região geográfica e tamanho das cidades. Foram considerados 

apenas os municípios com mais de 5000 habitantes. 

A primeira análise dos dados, basicamente limitada à produção de 

tabulações finais, contendo dados socioeconômicos e indicadores 

sintéticos de satisfação, foi realizada, como parte das obrigações 

contratuais, pela VOX POPULI – MORI BRASIL seguindo orientações 

estipuladas pelo edital de licitação. 

Nos pontos a seguir, encontram-se descritas as principais etapas da 

amostragem, o desempenho do levantamento de campo e as 

definições das variáveis utilizadas na apuração dos dados. 

 

 

 

 

.. AMOSTRAGEM. 
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i) Plano Amostral. 

Cobertura: municípios com população urbana superior a 5000 

habitantes. 

Tipo de Amostragem: amostragem por cotas, extraídas do 

processamento de microdados da PNAD 97 e de dados 

secundários da Contagem Populacional de 1996. Na Tabela 1, 

aparece o plano de distribuição das entrevistas pelos 20 

estratos, resultantes da combinação dos critérios de cobertura 

regional e porte dos municípios. A Tabela 2 apresenta a 

amostra efetivamente obtida após os trabalhos de campo e 

digitação dos resultados, concluída a análise de consistência. 

  

 

 

 

 

 

Tabela 1. Entrevistas previstas 

 Grandes regiões geográficas  

Estratos C.Oeste Nordeste Norte Sudest
e 

Sul Total 

1. 5.000-49.999 160 480 160 360 360 1.520 

2. 50.000 a 99.999 160 280 160 360 160 1.120 

3. 100.000 e acima 
excluindo Capitais e 

municípios das 
Regiões 
Metropolitanas 

160 280 160 480 280 1.360 

4. Capitais/ Regiões 
Metropolitanas 

480 1240 480 1200 600 4.000 

Total 960 2280 960 2.400 1400 8.000 

 



 18 

 

 

 

 

Tabela 2. Entrevistas realizadas 

 Grandes regiões geográficas  

Estratos C.Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

1. 5.000-49.999 160 477 158 363 357 1515 

2. 50.000 a 99.999 160 280 159 360 160 1119 

3. 100.000 e acima 
excluindo Capitais e 

municípios das 
Regiões Metropolitanas 

153 281 160 491 268 1353 

4. Capitais/ Regiões 
Metropolitanas 

477 1243 479 1187 608 3994 

Total 950 2281 956 2401 1393 7981 

 

 

 

 

A Tabela 3 abaixo compara, em porcentagem, o desempenho da 

amostra em relação ao esperado. De sua observação, constata-

se que a execução do campo ficou muito próxima dos valores 

planejados, já que a maior discrepância foi inferior a 5%. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Quociente, em porcentagem, do número efetivo da 
amostra em relação ao número planejado. 

 Grandes regiões geográficas 
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Estratos C.Oeste Nordest
e 

Norte Sudeste Sul Total 

1. 5.000-
49.999 

100.00 99.38 98.75 100.83 99.17 99.67 

2. 50.000 a 

99.999 

100.00 100.00 99.38 100.00 100.00 99.91 

3. 100.000 e 

acima  

95.63 100.36 100.00 102.29 95.71 99.49 

4. Capitais/ 
Regiões 

Metropolitanas 

99.38 100.24 99.79 98.92 101.33 99.85 

Total 98.96 100.04 99.58 100.04 99.50 99.76 

 

 

ii) sorteio dos municípios. 

. método:  PPT – probabilidade proporcional ao tamanho por 

estrato e região. 

. base: número de chefes de domicílio. 

. fonte: contagem populacional de 1996 – IBGE.  

 

Tabela 4. Número de municípios sorteados 

 Grandes regiões geográficas  

Estratos C.Oest
e 

Nordes
te 

Norte Sudest
e 

Sul Total 

1. 5.000-49.999 10 30 5 22 22 89 

2. 50.000 a 99.999 9 17 9 22 10 67 

3. 100.000 e acima 
excluindo Capitais e 
municípios das Regiões 

Metropolitanas 

6 15 3 28 15 67 

4. Capitais/ Regiões 

Metropolitanas 

4 19 8 27 16 74 

Total 29 81 25 99 63 297 
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iii) sorteio de pontos amostrais. 

. método: PPT – probabilidade proporcional ao tamanho após 

ordenação dos setores censitários pelo grau de escolaridade dos 

chefes de domicílio. 

. base: setores censitários urbanos. 

. fonte: contagem populacional  de 1996. 

 

 

iv) perfil da amostra. 

Variáveis utilizadas para a elaboração das cotas:  

..Classes de idade do chefe do domicílio segundo sexo. 

 (Fonte: Contagem Populacional de 1996/IBGE) 

                            .  15 a 24 anos 

           .  25 a 39   “ 

           .  40 a 54   “ 

           .   55 e acima. 

..Classes de escolaridade do chefe do domicílio segundo sexo. 

(Fonte: Contagem populacional de 1996/IBGE) 

. sem escolaridade até primário incompleto (3.ª série do 1.º  

grau) 
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.  primário completo até ginásio incompleto (4.ª até 7.ª série do 

1.º grau) 

.  ginásio completo até colegial incompleto (8.ª série do 1.º grau 

até 2.ª série do 2.º grau) 

.   colegial completo ou acima (3.ª série do 2.º grau ou acima) 

 

 

 

.. Condição de atividade do chefe do domicílio segundo sexo. 

(Fonte: Microdados da PNAD 1997/IBGE) 

  . desocupado (inativo ou desempregado). 

  .  empregado período integral com carteira assinada. 

          .  funcionário público ou militar. 

          .  empregado não registrado (sem carteira assinada). 

                   .  empregador ou conta própria. 

 

 

v) seleção do entrevistado. 

. para responder os questionários de EDUCAÇÃO e SAÚDE: 

um dos responsáveis da família o que acompanhe mais de perto 

os assuntos de educação e saúde da família. Além disso, no 

caso da SAÚDE, também é entrevistado um segundo usuário 
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recente desse serviço, se houver. Nos casos em que houver mais 

de um usuário de educação e dois segundos usuários de saúde 

recentes, a entrevista recairá sempre sobre o aniversariante 

mais próximo (critério de “sorteio”). 

. para responder o questionário de PREVIDÊNCIA SOCIAL: o 

beneficiário que recebe pessoalmente o benefício ou o membro 

da família que recebe o benefício pelo beneficiário. Não havendo 

beneficiário na família, o questionário é respondido por um dos 

responsáveis pelo domicílio. 

 

vi) ponderação dos dados. 

O plano amostral foi intencionalmente desenhado com as 

unidades selecionadas ostentando probabilidades distintas de 

pertencerem à amostra. Isso faz com que cada unidade tenha 

um peso distinto na apuração dos resultados e, portanto, nas 

análises. Os pesos respectivos foram encontrados a posteriori, 

no processamento dos dados, restabelecendo-se as proporções 

entre o número de chefes de domicílio das regiões, dos portes 

dos municípios e do perfil sociodemográfico dos chefes de 

domicílio. Quaisquer estatísticas que vierem a ser produzidas a 

partir da base de dados do levantamento deverão respeitar este 

sistema de ponderação. 
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. .   A  ANÁLISE. 

i) unidades de análise. 

As respostas oferecidas pelos entrevistados refletem 

principalmente a “opinião do domicílio”  expressa por um de 

seus responsáveis e não a opinião isolada do respondente, já 

que a unidade de aplicação do questionário (definida e sorteada) 

é o domicílio e não um dado indivíduo selecionado, segundo 

critérios amostrais, no interior do domicílio. Indo um pouco 

além, poder-se-ia dizer que a pesquisa reflete opiniões das 

famílias usuárias e não usuárias dos serviços públicos 

avaliados. 

 

ii) dimensões ou eixos de análise. 

Como já visto anteriormente, a orientação teórico-metodológica 

da pesquisa implicou na definição de 5 dimensões ou eixos para 

a caracterização e o agrupamento dos atributos que compõem 

os serviços e para a sua avaliação no tocante aos graus de 

satisfação dos seus usuários. Os atributos  relativos a cada 

serviço foram selecionados através de minucioso detalhamento 

dos seus aspectos relevantes, assim considerados os seus 

atributos mais característicos e importantes. Buscou-se 

agrupar, em cada dimensão de análise, aqueles componentes 

que pudessem ser reconhecidos como os mais representativos 

do serviço em apreço nessa dimensão. Na EDUCAÇÃO, foram 

arrolados 22 atributos, na PREVIDÊNCIA SOCIAL 27 e na 

SAÚDE 26. Tais aspectos já foram abordados no item  --- deste 
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documento e ali apresentados em quadros demonstrativos. 

Além disso, podem ser vistos na forma como foram levados aos 

questionários da pesquisa, no Anexo --- deste relatório. 

Na Tabela 4, a seguir, encontram-se resumidas, para cada 

dimensão de análise, as quantidades de atributos selecionados 

por serviço público. 

Tabela 4. Eixos e aspectos do questionário por serviço público 

 Ensino 
Público 

Saúde 
Pública 

Previdência 
Social 

Confiança 1 a 7 1 a 8 1 a 6 

Empatia 8 a 10 9 e 10 7 a 9 

Garantia 11 a 13 11 a 15 10 a 12 

Prestabilid

ade 

14 e 15 16 a 20 13 a 20 

Tangibilida

de 

16 a 22 21 a 26 21 a 27 

 

 

 

iii) notas de avaliação. 

Para cada um dos aspectos ou atributos dos serviços, o 

respondente foi levado a atribuir uma nota (de zero a dez ), 

indicando o grau de avaliação de como esse componente do 

serviço, no seu entendimento, estava sendo oferecido ao seu 

usuário. Desse modo, puderam ser definidas as variáveis: 

 

                    AVLij = nota atribuída pelo i-ésimo indivíduo ao j-ésimo 
aspecto,  

      Onde: 
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       j = 1,2, ...ni (número de respondentes do i-ésimo aspecto) 

       i = 1,2, ...k (número de aspectos do serviço em avaliação) 

 

 

    iv)  medida de importância e nota ideal de satisfação. 

Além das avaliações, uma a uma, de cada componente dos 

serviços, num segundo momento,  o entrevistado ainda deveria 

apontar, ordenadamente, quais os 5 (cinco) aspectos mais 

importantes, em seu entendimento, dentre o leque de atributos 

que caracterizam o serviço em questão. Para cada um desses 5 

atributos, o respondente deu uma nota representativa da sua 

avaliação para que aquele aspecto do serviço alcançasse um 

nível “pelo menos satisfatório para atender as suas 

necessidades”. Essa nota foi devidamente registrada e será 

objeto de cotejos, mediante os quais se farão as análises de 

satisfação. Doravante, para facilitar a linguagem, essa variável, 

representativa da nota de satisfação será enunciada pela 

palavra (SAT). Observe-se que ela somente aparece para os 

casos em que tenha sido indicada pelos respondentes entre os 

cinco atributos (ou componentes) mais importantes. Tais 

respostas, válidas para a variável importância, doravante 

denominada (IMP), são representadas por números inteiros e 

encontram-se na amplitude de 1 a 5, indicando que o item 

classificou-se do 1.º  ao 5.º lugar. 

No cálculo da importância média de cada atributo, foram 

atribuídas notas às respostas de classificação dos componentes, 

com a seguinte correspondência: 
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Importância do item Nota 

correspondente 

1o lugar   Nota 5 

2o lugar   Nota 4 

3O lugar   Nota 3 

4O lugar   Nota 2 

5o lugar   Nota 1 

Não classificado entre os cinco primeiros em 
importância 

Nota 0 

 

Assim, a importância de um atributo é dada pela média de 

todos os questionários, inclusive os que não tiverem obtido 

resposta àquele determinado item (recorde-se que o 

entrevistado foi levado a assinalar até 5 cinco aspectos, 

ordenando-os, entre mais de duas dezenas de atributos). Nos 

casos dos atributos não escolhidos, foi considerado como se 

tivessem recebido nota zero. 

Com essas explicações pode-se definir: 

IMPij = importância dada pelo j-ésimo indivíduo ao i-ésimo aspecto 

SATij = nota satisfatória dada pelo j-ésimo indivíduo ao i-ésimo 

aspecto, se IMPij  0 e resposta em branco se IMPij = 0. 
 
 

 
 

v.) taxa de satisfação relativa – TSR (distâncias ou “gaps”). 

  

Para os cinco atributos classificados como os mais importantes 

de cada setor, os respondentes indicaram qual o nível que 

deveria ser atingido pelo serviço recebido para que ele fosse 

considerado pelo menos satisfatório para atender às (suas) 
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necessidades”, utilizando-se, para tanto, uma escala de 0 a 10. 

A diferença entre o nível de qualidade considerado satisfatório 

para cada atributo e a satisfação efetivamente avaliada com o 

seu desempenho, fruto da subtração entre essas notas, indica o 

“gap” ou distância existente entre o nível do serviço oferecido (à 

luz da sua avaliação pelo entrevistado)  e o nível exigido pelo 

respondente para considerar-se satisfeito, segundo a sua 

percepção. Outro indicador, também incluído nas apurações de 

resultados, refere-se à Taxa de Satisfação Relativa – TSR -, 

representada pela razão (em porcentagem) entre o nível de 

avaliação efetiva do serviço recebido e o nível de satisfação 

representado pela expectativa de receber um serviço que 

pudesse ser considerado pelo menos satisfatório. Para tanto, 

definem-se as seguintes variáveis:  

  

 

GAPij= SATij –AVLij se IMPij  0 e resposta em branco se IMPij = 0. 

TSRij = 100. AVLij / SATij , se IMPij  0 e resposta em branco se IMPij = 
0. 

 

Cabe ainda observar que as notas para um dado atributo ou 

componente i do serviço só aparecem nos domicílios que 

indicaram esse aspecto como importante. 

 

vi) importância de um atributo ou componente do serviço. 

A análise da importância, resumida pelas notas atribuídas à 

variável V3, poderá ser feita de duas maneiras. A primeira 

delas, por meio de uma Taxa de Menção (TM), indicativa da 
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importância do atributo pela aferição da % de vezes em que ele 

foi mencionado no levantamento, independentemente da ordem 

indicada. Daí resultando a seguinte definição para a variável: 

IMPMij = 1 se IMPij  0 e IMPMij = 0 se IMPij = 0, 
 
 
 

A importância de um atributo i , definido pela taxa de menção,             

será dada pela expressão:  






i j

ij

j

ij

i
IMPM

IMPM

TM 100  

A somatória destes valores para todos os atributos é igual a 

100%. Assim, a importância do fator i representada por TMi , 

varia entre 0 e 100%. Quanto maior for a  % TMi , mais 

importância terá o componente ou atributo j na opinião dos 

respondentes.  

A segunda medida da importância é a média da variável IMP, 

que pode ser definida do seguinte modo: 

i

j

ij

i
n

IMP

PMI


  

Teoricamente, este indicador deveria variar entre 0 e 5. Porém,    

dada a existência de um grande número de zeros, estas 

médias, na realidade, acabarão apresentando valores muito 

baixos.   
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Já para medir a distância entre a nota de avaliação e a de 

satisfação para um aspecto i  qualquer, calcular-se-á a média 

apenas para os domicílios que indicaram tal atributo como 

importante. Assim: 

 

)0(

)0(

i

ij

i
n

TSR
RST


  

com o símbolo (0) indicando a soma restrita aos valores 

válidos, ou seja, apenas para aqueles domicílios que indicaram 

o atributo como importante. Desse modo, o resumo da TSR 

para o aspecto i é dado pela média das notas individuais da 

TSR extraídas daqueles questionários que escolheram i como 

um componente importante do serviço em avaliação. 

Pode-se, ademais, criar um ponto de referência para os valores 

iRST  ,  calculando-se o valor esperado para uma situação de 

igual preferência entre os respondentes. Cada um dos n 

respondentes atribui 15 pontos (0 + 1 + 2 +3 + 4 + 5) pelos k 

atributos. Se fossem distribuídos igualmente entre os 

diferentes aspectos, cada um receberia um total de (15/k) n 

pontos. Dividindo pelo número de respondentes, cada atributo 

receberia, em média, 15/k pontos. Aspectos com média abaixo 

desse valor estariam tendo desempenho inferior àquele que 

obteriam se fossem objeto de contemplação por uma 

distribuição aleatória. Portanto, não deverão ser considerados 

como importantes para os respondentes. Entretanto, nem por 

isso, eles deixarão de ter relevância para os pesquisadores, 
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podendo ser objeto de análise, independentemente desta 

condição de “atributos pouco votados” pelos entrevistados. A 

tabela a seguir resume os limites de importância para cada um 

dos serviços avaliados.  

Serviço

s 

Educação Previdência Saúde 

Limite 0.68 0.56 0.58 

 

 

 

vii) cálculo de médias para as dimensões de análise e setores. 

Nesta primeira rodada de apuração dos resultados, optou-se 

por calcular-se médias simples, sempre que fosse necessário 

produzir notas para os conjuntos de atributos correspondentes 

a cada uma das cinco dimensões de análise (confiabilidade, 

empatia, garantia, prestabilidade e tangibilidade) , ou para os 

três setores cobertos pelo levantamento (educação, previdência 

social e saúde). Mas a equipe responsável pelo desenvolvimento 

de metodologias e pelas análises dos resultados está 

investigando alternativas que possam levar à criação de novos 

indicadores, bem como permitam a produção de dados 

agregados de modo mais adequado. 
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viii) análise dos resultados referentes à satisfação e à 

importância. 

Como se irá constatar mais adiante, na apresentação dos 

resultados devidamente analisados, praticamente inexistiram, 

no conjunto das apurações efetuadas, avaliações superiores ao 

patamar indicado pelo respondente como aquele capaz de 

atender à sua expectativa de satisfação. Tal resultado levou a 

depreender-se que, invariavelmente, a escala fornecida pelo 

entrevistado dizia respeito ao que representaria a sua 

expectativa de ver-se plenamente satisfeito no usufruto do 

serviço, ante o que, efetivamente, se poderia esperar de um 

serviço público naquele setor e tipo de atendimento (por 

exemplo: Saúde – internação hospitalar ou Educação – 

recebimento de livros e demais materiais). Os usuários, 

indiferentemente da sua condição socioeconômica, aferindo-se 

pelas avaliações e escalas por eles fornecidas nas entrevistas, 

revelaram discernimento e bom senso, ao não atribuírem escala 

máxima ao nível de atendimento que os satisfaria plenamente. 

Ora, é sabido que sequer os serviços privados, mesmo os de 

mais alto preço,  raramente conseguem atingir nível máximo de 

satisfação, portanto, não seria de esperar que serviços públicos 

tivessem que alcançá-lo.  

Em conseqüência, as avaliações informaram os graus de 

satisfação obtidos pelos usuários ante aqueles considerados 

desejáveis para que obtivessem satisfação plena. E o que se 

pôde contatar, com a apuração dos resultados referentes ao 

conjunto das avaliações nos três setores,  foi que, com 

flutuações um pouco acima ou um pouco abaixo, não se  

constataram casos de usuários cujos níveis de satisfação 
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estivessem próximos da satisfação plena com os serviços 

usufruídos.  Invariavelmente, as escalas referentes às 

avaliações efetivamente atribuídas a esses serviços indicaram 

níveis mais baixos do que as referências fornecidas pelos 

usuários para assinalar em que escala ou grau viriam a se 

considerar plenamente satisfeitos. O cotejo entre as duas 

escalas, a referente ao nível efetivamente obtido e aquela 

associada ao nível desejado para que o usuário alcançasse a 

sua expectativa de ver-se plenamente satisfeito, possibilitou a 

construção do Indicador de Satisfação que é analisado no 

conjunto de tabelas apresentado no capítulo referente aos 

Principais Resultados da Pesquisa. Trata-se do que poder-se-ia 

chamar de Taxa de Satisfação Relativa dos Usuários do 

Serviço Avaliado, ante as suas expectativas de Satisfação 

Plena. 

 

 

 

ix) outras variáveis. 

Além das variáveis assinaladas nos itens anteriores, foram 

levantadas diversas informações demográficas e 

socioeconômicas referentes aos domicílios e seus moradores. 

Dado o seu caráter auto-explicativo, elas poderão ser 

identificadas mediante consulta direta ao próprio questionário. 
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x) critérios para decomposição das tabelas. 

As variáveis anteriormente assinaladas serão apuradas para o 

total dos usuários dos três serviços e separadamente para cada 

serviço público. Além disso, serão produzidas tabelas 

decompondo os resultados para um conjunto pré-especificado 

de fatores de controle, conhecidos na área de levantamentos de 

dados sócioeconômicos e de pesquisas de mercado como 

bandeiras.  Resumidamente, as bandeiras podem ser 

entendidas como sendo os cabeçalhos das tabelas. As principais 

bandeiras sugeridas foram: total dos entrevistados (usuários 

ou não), somente usuários; somente não-usuários;  porte 

dos municípios; renda familiar; ocupação do chefe; idade do 

chefe; etc. Este conjunto de tabelas servirá de base para os 

trabalhos de análise incluídos na apresentação de resultados 

contemplada pelo presente relatório. A seguir, apresenta-se a 

relação de critérios aplicados na definição das principais 

bandeiras. 

. sexo do chefe: masculino ou feminino; 

. atividade do chefe: ocupado, inativo ou desempregado; 

. faixa etária do chefe: 16 a 24 anos, 25 a 39, 40 a 59, 60 a 

74, 75 e +; 

. renda familiar (em SM): até 1, + de 1 a 2, + de 2 a 5, + de 5 a 

10, + de 10; 

. escolaridade do chefe: analfabeto, primário completo ou 

incompleto, ginasial ou colegial incompleto, colegial  completo e 

nível superior ou mais; 
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. porte das cidades: de 5.000 a 49.999 habitantes urbanos, de 

50.000 a 99.999, 100.000 e mais, regiões metropolitanas e 

capitais; 

. usuário: decorrente da definição de família usuária, conforme 

a seguir:    educação – famílias que têm pelo menos um 

membro estudando no 1.º ou 2.º grau, em escolas da rede  

pública (municipal, estadual, federal),  ou pública não 

especificada. Refere-se ao domicílio cujo respondente assinalou 

código 3 no classificador “C” e códigos de 1 a 4 no classificador 

“D”, ambos referentes ao setor educação; 

    saúde – famílias que têm pelo menos um membro 

que recebeu atendimento médico em serviço público ou usou 

algum serviço de saúde pública nos últimos 6 meses. Refere-se 

ao domicílio cujo respondente assinalou códigos 1 a 5 no 

classificador “D a/b/c “ referente ao setor saúde. 

     previdência social -   famílias que têm pelo 

menos um membro que esteja recebendo algum tipo de 

benefício da previdência social (do INSS). Refere-se ao domicílio 

cujo respondente assinalou código 1 no classificador “C” 

dedicado ao setor previdência. 
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.. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A AMOSTRAGEM E AS 

APURAÇÕES DE RESULTADOS. 

 

.  O plano amostral desenhado pelas  empresas contratadas para a 

realização do levantamento, que implicou na combinação dos critérios 

de amostragem por cotas com os de amostragem probabilística, exige 

considerações especiais para a  determinação dos pesos ou fatores de 

expansão. 

.  As justificativas teóricas adiante desenvolvidas pressupõem que as 

unidades sorteadas em cada estrato tenham a mesma probabilidade 

de pertencer a amostra, ou pelo menos probabilidades que possam 

ser conhecidas “a priori”. Isto acabou sendo parcialmente garantido 

através da adoção do processo sugerido pela consultoria técnica do 

projeto para sortear-se o SC (setor censitário) e também na escolha do 

ponto inicial de seleção do domicílio. As considerações feitas a seguir 

encontram-se alicerçadas na premissa de que seja admitida como 

verdadeira a assertiva acima. 

.  As cotas foram criadas respeitando-se três critérios: sexo, idade e 

atividade do chefe, segundo 49 meso-regiões geográficas. Essa 

combinação é geradora de 490 estratos. Na Tabela 1 estão descritos 

todos esses estratos. 

.   O método escolhido para determinar-se os pesos foi o conhecido 

como estratificação a posteriori, com os seguintes passos: 

i) supõe-se que cada unidade é sorteada com igual 

probabilidade; 
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ii) distribuem-se os dados amostrais observados pelos 

estratos; e 

iii) atribuem-se os pesos Wh = Nh/N ,  com Nh representando 

o tamanho do estrato e N o tamanho total da população. 

Isso implica em que se deve conhecer o tamanho do 

universo segundo os critérios utilizados para definir-se as 

cotas, ou seja, o número de domicílios em cada um  dos 490 

estratos. Na falta desta informação, lançou-se mão da 

quantidade de chefes, como “medida equivalente” desse 

tamanho. A contagem populacional  realizada  pelo IBGE 

em 1996 foi a fonte fornecedora dos dados. 

.   O levantamento de campo produziu n= 7981 domicílios com 

respostas válidas, os quais foram alocados nos 490 estratos. Com 

as suposições acima descritas, o cálculo final do peso para 

qualquer unidade i dentro de um estrato h, é dado pela 

expressão:  

h

h
hi

Nn

Nn
w

.

.
  

com n e nh indicando, respectivamente, o tamanho amostral da     

amostra e o número de unidades da amostra no estrato h. 

.   as apurações devem ser feitas dividindo-se cada informação 

por este peso. Ainda com o propósito de facilitar as 

interpretações dos resultados, criou-se um sistema de 

ponderação que corrige os dados para o total da amostra, e não a 

usual expansão para o universo. 

.   A  Tabela 1 apresenta os pesos calculados para os 490 

estratos da pesquisa. 
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.   O erro amostral pode ser estimado através da fórmula: 
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com a primeira parcela representando o efeito da estratificação e 

a segunda expressando a aleatoriedade do número de casos em 

cada estrato. 

.   Deve-se voltar, todavia, à suposição descrita no segundo 

tópico. Após o sorteio do Sci (setor censitário), seleciona-se uma 

amostra fixa de b domicílios pertencentes a este SC. Portanto, a 

probabilidade de seleção será dada por: 

       
i

i

A

b

A

A
  

com A sendo o número total de domicílios no estrato e Ai  o 

número de domicílios no Sci . Estes números, é bem provável, 

encontram-se desatualizados já que foram levantados em 1996. 

A recomendação, face a isso, é que o SC sorteado fosse objeto de 

completo arrolamento, mas o edital da licitação não impunha 

esta condição. Assim, aqueles SC que tiverem sofrido grandes 

modificações, no período decorrido entre a contagem 

populacional e o momento da pesquisa, estarão com os pesos 

incorretos. Mas a prática tem ensinado que, em períodos curtos, 

são poucos os SC que sofrem grandes modificações. 

.   outro ponto que afeta a probabilidade de seleção é o da 

aplicação das cotas das grandes meso-regiões geográficas para 
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todos os SC, transpondo-as para dentro deles. Este 

procedimento, no entendimento dos que o adotassem, garantiria 

a igualdade probabilística somente na hipótese de que a 

distribuição das cotas fosse homogênea em toda a região 

considerada. Esta suposição, entretanto, é muito pouco 

provável. 

.   Finalmente cabe a recomendação de que, caso continuem a 

ser elaborados, no futuro, planos amostrais baseados em cotas, 

deverão ser procuradas técnicas mais adequadas para o cálculo 

dos pesos, como o emprego de estimadores do tipo “raking”  ou 

equivalentes. 

 

 

2.2.  Problemas e dificuldades.  
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3. PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA. 

Apresentam-se, a seguir, os principais resultados da pesquisa apurados, 

para este Relatório, diretamente das bases de dados e tabulações 

originalmente apresentadas pela empresa contratada para a execução do 

levantamento, a associação VOX POPULI – MORI BRASIL. Em momento 

posterior, mediante tratamentos estatísticos que estão sendo desenhados e 

processados, e conforme novos parâmetros de análise ora em discussão, a 

equipe de consultores, associada aos técnicos da SEGES, deverá trazer à 

luz novas interpretações das informações obtidas, as quais, certamente, 

deverão enriquecer sobremaneira as leituras ora exibidas. 

 

3.2.         NÍVEL DE SATISFAÇÃO E GRAU DE IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDO AOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

Educação 3 

A tabela --- apresenta os resultados da importância média e da taxa de 
satisfação relativa conforme descrito no item metodologia, subitem 

ANÁLISE do documento de apresentação da pesquisa. Observa-se, dos 
indicadores ali exibidos, que apenas 9 variáveis relativas à Educação, 

dentre 22, ostentam valores acima do ponto corte, ou seja, receberam 
importância superior àquela que alcançariam, se os pontos tivessem sido 
atribuídos aleatoriamente. A primeira delas não só se destacou das demais 

pela alta nota recebida (1,8) como também por sinalizar um tema que 
extrapola o âmbito educacional propriamente dito. Trata-se, neste caso, da 
“segurança dentro da escola, evitando violência de outros alunos ou de 
pessoas de fora da escola”. Além  disso, ela também foi responsável pelo 
mais baixo nível de satisfação ( 57,5%).  

                                                           
3 Por se tratar de estudantes usuários da rede pública municipal e estadual de primeiro e segundo grau, 
portanto, menores de idade, o respondente da entrevista foi o chefe da família. 
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Três variáveis seguintes situaram-se em um mesmo patamar com respeito ao 

grau de importância: a competência dos professores, a certeza do recebimento 

gratuito dos livros e a confiança no trabalho da escola em ensinar bem o aluno. 

E, seus níveis de satisfação encontram-se entre 67% e 77,9%.  

 

Os cinco aspectos seguintes, com importância próxima ao ponto de corte, 

foram: a segurança quanto ao número de professores, a certeza de conseguir 

vaga na escola, o carinho e compreensão dos professores no relacionamento com 

os alunos, o apoio e reforço dado pela escola aos alunos com dificuldade para 

aprender e boa vontade e interesse da escola para conversar com os pais sobre 

os alunos.  O nível de satisfação que alcançaram variou entre 65,5% e 75,3%. 

 

As demais variáveis, apesar de bastante diversificadas, poderiam ser 

desconsideradas, se fosse levado em conta o corte de 0.74, para a seleção das 

variáveis prioritárias, referentes àqueles atributos considerados mais 

relevantes. Apesar disso, elas devem merecer atenção  pois permitem sejam 

aventadas algumas hipóteses, a serem verificadas oportunamente. A primeira 

delas é a constatação de que apesar de se saber, a priori, da sua importância 

elas não foram devidamente destacadas. Por exemplo, a “localização adequada 

da escola” apresenta alto nível de satisfação mas baixa importância face as 

demais. A causa disso, entre outras, pode ser atribuída ao fato de que, uma vez 

satisfeita uma necessidade, ou atendida uma necessidade por parte do agente 

público, ela perde apelo, passa a ser inerente ao serviço já oferecido e cede 

espaço a novas necessidades ou àquelas que  estão menos sedimentadas ou, 

mesmo, correm “risco” conjuntural de perda de qualidade ou de 

disponibilidade. Nestes momentos, a sua importância é despertada pela 

consciência do papel que exerce. Caso contrário, ela se dilui face a outros 

atributos dos serviços. Assim, poderão retornar ao grupo das “mais indicadas” 

                                                           
4 Este valor corresponde ao valor total da distribuição (100%) dividido pelo total de variáveis do setor (22 
no caso da Educação).  
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se, porventura, a população de usuários pressentir que poderá ocorrer uma 

piora no atendimento do componente por elas representado. 

 

De forma geral, excluindo-se o fator da segurança, já destacado inicialmente, as 

demais características apresentam pouca variabilidade. Mas, recebem menções 

de importância acima de 0.7 e  são considerados mais satisfatórios a 

competência dos professores, o carinho e compreensão dos professores no 

relacionamento com os alunos e a confiança no trabalho da escola. Também 

considerados mais satisfatórios, porém sem muita importância, a localização da 

escola, horários adequados para atender aos pais de alunos  etc. 

Surpreendentemente, a merenda não se destacou no aspecto da importância, 

apesar de ser do conhecimento geral o seu papel social, e quase todas as 

variáveis que envolvem a relação pais-escola, apesar de níveis de satisfação 

mais elevados, não se sobressaíram  pela importância, podendo denotar uma 

excessiva delegação do papel educacional à escola, em detrimento da 

participação do núcleo familiar. Se analisada desta forma, talvez ganhe mais 

sentido a alta relevância do fator segurança, acima mencionado: não estaria ela 

fugindo ao controle das famílias e desejando ser transferida pelos pais para os 

responsáveis pela escola, na medida em que estes não estejam conseguindo 

exercer o devido acompanhamento e supervisão das atividades dos seus filhos 

“fora de casa”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Famílias -  
em % 

  

Características Pesquisadas Importância Nível de  

 Atribuída(1) Satisfação  

1- Segurança dentro da escola, evitando violência de outros alunos ou de 
pessoas de fora da escola 

1,8 57,47  

2-Competência dos professores para ensinar  1,3 77,91  

3-Certeza de recebimento gratuito de livros e de outros materiais obrigatórios 
no início das aulas 

1,3 67,06  

4-Confiança no trabalho da escola em ensinar bem o aluno 1,2 74,12  

5-Segurança que haverá número suficiente de professores na escola,  
garantindo a normalidade das aulas. 

0,8 69,05  

6-Certeza de conseguir vaga na escola e no turno preferidos  0,8 65,48  
7-Carinho e compreensão dos professores no relacionamento com os alunos 0,7 75,29  
8-Apoio e reforço dado pela escola aos  alunos com dificuldades para 
aprender 

0,7 72,29  

9-Boa vontade e interesse da escola para conversar com os pais sobre os 

alunos 

0,7 78,31  

10-Capacidade da escola em informar corretamente os pais se os filhos estão 
indo bem ou mal na escola. 

0,6 75,00  

11-Confiança na regularidade das aulas, com o cumprimento do calendário 
e dos horários 

0,6 72,29  

12-Certeza de não precisar de conhecidos ou “padrinho” para conseguir vaga 
na escola de preferência 

0,6 67,47  

13-Garantia de fornecimento regular de quantidade suficiente de merenda  0,6 72,62  

14-Capacidade da escola em  manter um ambiente tranqüilo e organizado 0,5 71,43  
15-Rapidez e simplicidade para realizar a matrícula ou transferência 0,5 71,08  

16-Existência de biblioteca, computadores e laboratórios 0,4 63,86  
17-Limpeza, manutenção e conforto das instalações e dos móveis da escola 0,4 72,29  
18-Merenda saborosa, nutritiva e variada 0,4 71,43  

19-Localização adequada da escola 0,3 82,93  
20-Facilidade em obter da escola informações e orientações  0,3 76,83  
21-Oferta ao aluno de atividades esportivas, culturais e recreativas  0,2 71,08  

22-Horários adequados para atender os pais de alunos  0,1 77,50  
 14,80   

(1) Ponto de corte  = 0.7     
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Fonte: Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos Usuários de Serviços Públicos - 
Secretaria de Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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Saúde 5 

 
 

Este setor é o que apresenta maior dificuldade em ser apreendido nos seus níveis de 

satisfação, pois há uma grande variabilidade nos resultados apurados, dependendo do 

conjunto que se queira analisar. Ressalte-se que o desencontro dos dados é muito 

elevado entre a (i) percepção do não usuário – cuja avaliação do setor é bem negativa -, 

(ii) do chefe que responde pelo menor usuário, que tende a ser mais otimista  que o 

anterior e, finalmente, (iii) o usuário maior de idade (chefe ou não chefe),  que 

respondeu o questionário e que apresenta avaliações bem mais positivas que os dois 

casos anteriores.  

 

Apenas no sentido de mostrar como essa variabilidade é elevada, basta citar o extremo 

superior da distribuição da avaliação: enquanto 51% dos usuários maiores de idade 

indicaram estar  entre 70% e 100% satisfeitos com o último tratamento 6 que 

receberam, fornecendo, portanto,  avaliação muito positiva; esta mesma porcentagem 

declina para 24% no caso dos chefes entrevistados e para apenas 16% quando se trata 

de não usuários!   

 
Isto sinaliza o cuidado a ser tomado quando se pretende tomar qualquer desses 

resultados como referência do setor e a necessidade de investir-se desenvolvimento  

metodológico futuro pois aponta várias possibilidades analíticas que, sob as presentes 

limitações do conhecimento a respeito do assunto, apenas permitem o lançamento de 

algumas hipóteses explicativas. A primeira delas, é a extrema suscetibilidade do não 

usuário dos serviços ao dar a sua impressão sobre algo apenas percebido  ou intuído via 

terceiros, através de conhecidos, parentes ou da mídia, por exemplo,  porém sem traduzir 

                                                           
5 O chefe da família foi o respondente do questionário quando (i) um menor de idade da família foi o usuário do serviço 
de saúde nos últimos 6 meses da data da entrevista; ou (i) quando o próprio chefe foi usuário. Caso houvesse, 
presente no domicílio, na hora da entrevista, um usuário maior de idade, ele também respondeu a entrevista. 
6  Considerando a última vez em que precisou de atendimento médico público ou usou serviço público de saúde, que  
nota de 0 a 10, o(a) Sr(a) daria para o atendimento que o(a) Sr(a) recebeu? 
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uma experiência pessoal. Esta percepção é frágil, distorcida, e pré – concebida de forma 

muito negativa. Os usuários “pessoais”, maiores de idade , por outro lado, manifestaram 

uma avaliação mais objetiva pois vivificaram pessoalmente uma experiência próxima no 

tempo e pontuaram-na de forma muito  mais positiva. Os chefes de família, por outro 

lado, ao relatar a experiência  própria ou dos menores de idade usuários, situaram-se no 

ponto intermediário da escala. A segunda observação diz respeito a que a base de dados, 

nesta etapa dos trabalhos, ainda é uma amálgama entre  os diferentes serviços da saúde 

nas diferentes níveis prestadores dos serviços (municipal, estadual e federal), tornando 

difícil  trabalhar, neste momento, com maior grau de precisão quanto ao nível de 

satisfação.  

 

 

 

Acentuando-se essas limitações e diferenças nos resultados - e ressaltando que os dados 

apresentados excluem o não usuário - e dando-se, neste caso,  o mesmo tratamento 

adotado para os demais setores investigados (educação e previdência social), porém 

permanecendo o chefe da família (que atua no sentido de ser mais negativo na sua 

avaliação) e o maior de idade, usuário do serviço, são vistos, a seguir, os indicadores de 

importância para os componentes dos serviços de Saúde . 

 

Para os dois conjuntos de entrevistados, a certeza de ser atendido no posto ou pronto 

socorro público (1.7) e conseguir vaga em hospital público quando precisar ( 1.5) foram 

considerados os dois serviços mais importantes pelas famílias que foram usuárias do 

serviço público de saúde nos últimos 6 meses. Aliás, apenas 107 características, entre as 

26 analisadas, receberam notas acima do ponto de corte (0.6), justificado pelo acaso e 

não por uma real preferência. 

 

Essas opções do setor saúde são claramente sinalizadoras  da necessidade do usuário da 

saúde em colocar, como prioritária, antes de mais nada, a própria utilização dos serviços 

                                                           
7 O valor de 3,85% que separa as 10 primeiras opções das outras 16  corresponde ao valor total da distribuição 
(100%) dividido pelo total de variáveis do setor (26 no caso da Saúde).  
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públicos da saúde, tanto municipais, estaduais ou federais. A ausência de confiança 

aumenta quando se trata de conseguir vaga no hospital e o mais baixo nível de satisfação 

recaiu sobre a certeza de recebimento gratuito dos remédios receitados. Rapidez para 

conseguir internação e confiança em não contrair infecção hospitalar  também receberam 

níveis mais baixos de satisfação. 

 

Os maiores escores de satisfação estão polarizados entre as campanhas que ensinam a 

tratar doenças . e os bons resultados no combate à dengue, cólera, de um lado, e à  

facilidade do acesso aos locais e competência dos médicos e enfermeiros em resolver o 

problema da saúde.  

A melhor avaliação do acesso aos serviços, desacompanhada de igual valoração quanto a 

sua importância, assim como na Educação, é perceptível por outros dados: 64% dos 

usuários encontram o local de atendimento de saúde pública no seu próprio bairro e 33% 

no bairro vizinho; e leva-se menos de uma hora para chegar a esse local de destino para 

96% dos usuários. Quando indagados sobre o tempo de espera para ser atendido, na 

última vez que o usuário precisou de atendimento médico público nos últimos 3 meses, 

cerca de 56% esperaram até 1 hora e 18% de 1 a 2 horas. 

 

 

 

Famílias Residentes na Zona Urbana e Usuárias da Rede Pública de Saúde 
nos Últimos Seis Meses 

  

   

 Famílias -  
em % 

 

Características Pesquisadas Importânc
ia 

Nível de 

 Atribuída(
1) 

Satisfaçã
o 

1- Certeza de ser atendido no posto ou no pronto-socorro público quando precisar 1,7 63,53 

2-Certeza de conseguir vaga em hospital público quando precisar 1,5 54,12 

3-Certeza do recebimento gratuito dos remédios receitados 1,2 48,81 

4-Facilidade e rapidez para conseguir ser atendido pelo médico 1,1 54,65 

5-Confiança de não contrair infecção hospitalar ou doenças nos postos de saúde, 
prontos-socorros ou hospitais. 

1 51,76 
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6-Certeza de receber o atendimento ou o tratamento necessário e correto 0,9 58,82 

7-Competência dos médicos e enfermeiros em resolver o problema do doente 0,7 68,24 

8-Rapidez para conseguir internação em hospitais, inclusive no caso de cirurgias 0,7 50,59 

9-Atenção e cuidado dos médicos em atender e resolver os problemas dos pacientes 0,6 65,12 

10-Prioridade e rapidez no atendimento dos casos de emergência  0,6 61,63 

11-Cumprimento das datas marcadas para as consultas, cirurgias, atendimentos. 0,5 67,07 

12-Boa vontade e interesse dos funcionários com os pacientes e seus familiares 0,5 62,65 

13-Segurança de não precisar de conhecidos ou “padrinho para conseguir ser 

bem atendido ... 

0,5 59,76 

14-Facilidade e rapidez para conseguir exames de laboratório 0,5 53,57 

15-Capacidade de realizar campanhas que ensinem como evitar doenças como 
dengue, cólera, AIDS e outras 

0,4 80,49 

16-Limpeza, higiene e conservação das instalações e mobiliário 0,4 68,24 

17-Capacidade dos funcionários de prestar informações e dar orientações aos 
pacientes e familiares 

0,4 66,67 

18-Existência dos equipamentos e materiais necessários para o atendimento ao 
paciente 

0,4 57,65 

19-Confiança nas informações das campanhas sobre prevenção de doenças 0,3 76,54 

20-Capacidade dos funcionários de resolver os problemas dos pacientes sem 

precisar consultar outras pessoas. 

0,3 62,20 

21-Cuidado dos médicos, enfermeiros e funcionários com sua aparência, higiene e 
vestimentas 

0,2 77,38 

22-Certeza de bons resultados no combate à dengue,  cólera e outras  epidemias 0,2 75,00 

23-Facilidade de acesso aos locais de atendimento de saúde 0,2 71,60 

24-Horários de atendimento convenientes 0,2 65,43 

25-Facilidade e rapidez em conseguir informações e resolver problemas 0,2 61,25 

26-Conforto das instalações e sala de espera 0,1 64,20 

   

 
(1) Ponto de referência = 0,6 

  

   

Fonte: Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos Usuários de Serviços Públicos - 

Secretaria de Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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Previdência Social 

 

O respondente da Previdência Social foi o próprio usuário da Previdência ou, 
no caso de seu impedimento, quem o representava no acesso aos serviços. 

Os serviços abrangidos foram os mais amplos: desde as agências bancárias, 
no caso do saque mensal das aposentadorias até quem estava aguardando 
pedidos de concessão de aposentadorias ou perícia médica para receber 

auxílio doença ou pensão. 

 

Antes de apresentar os dados básicos do setor, é conveniente relembrar toda 

a conjuntura que permeou este tema ao longo dos últimos meses, e de forma 
muito intensa nos meses da pesquisa e nos que a antecederam, fazendo com 

que cada usuário em potencial, ou mesmo aqueles que já estão no usufruto 
dos seus direitos, se sentisse ameaçado por mudanças que poderiam se 
refletir em um real ou virtual prejuízo nos seus proventos, em outros 

benefícios já assegurados ou, especialmente nos futuros benefícios e direitos. 
Em segundo lugar, relembrar, nessa esfera, o predomínio de uma população 

mais idosa e, naturalmente, mais temerosa quanto a garantia da sua própria 
sobrevivência futura. 

 

Estes elementos explicam porque as seis primeiras características  mais 
destacadas  referem-se à confiança nos serviços, sendo a primeiro delas, com 
a elevada nota de 1.9, relativa à certeza de receber os benefícios ... a que 

tem direito, e que revelou um nível igualmente alto de satisfação  ( 75,9%) e, 
a segunda, também relacionada a este mesmo aspecto, pois trata-se da 

certeza do pagamento sem atrasos (1.3 de importância e 83,9% de 
satisfação). 

 

Apesar de terem sido apresentadas 27 características  para serem apreciadas 
pelos usuários, 12 delas, apresentaram nota acima do corte de 0.6 8%. 

Nestas, consideradas mais relevantes quanto a importância, o nível de 
satisfação diminuiu consideravelmente quanto se tratou  de indicar a 
rapidez  da Previdência em analisar os pedidos, a, facilidade e rapidez em 

conseguir marcar e fazer perícia médica. Ao passar para a rede de prestação 
de serviços (agências bancárias, especialmente), acesso (novamente), 
equipamentos rápidos e modernos para execução dos serviços, o nível de 

                                                           
8  O valor de 0.6 que separa as 12 primeiras opções das outras 15  corresponde ao valor total da distribuição 
(100%) dividido pelo total de variáveis do setor (27 no caso da Previdência). 
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satisfação aumenta e a importância decai, repetindo os comportamentos 
observados na Educação e na Saúde. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 





BRASIL 
   

Famílias Residentes na Zona Urbana e Beneficiárias da Previdência Social    

 Famílias -  em %  

Características Pesquisadas Importânc
ia 

Nível de  

 Atribuída(
1) 

Satisfaçã
o 

 

1-Certeza de receber os benefícios da Previdência a que tem direito 1,9 75,86  

2-Certeza do pagamento sem atrasos dos benefícios da Previdência 1,3 83,91  

3-Rapidez da Previdência em analisar e responder os pedidos como: concessão de 
aposentadorias .. 

1,1 59,30  

4-Segurança de que a Previdência registra corretamente os  seus anos de trabalho e 
contribuição  

0,9 74,42  

5-Interesse e boa vontade dos funcionários para entender e ajudar a resolver os 
problemas dos usuários 

0,9 67,06  

6-Prioridade de atendimento a idosos e gestantes nas agências da Previdência  0,8 71,26  

7-Facilidade e rapidez em conseguir marcar e fazer perícia médica para receber 
auxílio doença ou pensão  

0,8 59,30  

8-Prioridade de atendimento a idosos e gestantes nas agências bancárias  0,6 77,91  

9-Segurança de não precisar ter conhecidos ou “padrinhos” para conseguir ser bem 
atendido e com rapidez 

0,6 67,86  

10-Certeza da prestação correta do serviço na primeira vez, evitando necessidade de 
retorno  

0,6 68,29  

11-Rapidez da Previdência na liberação do pagamento de benefícios concedidos  0,6 67,47  

12-Rapidez dos funcionários para atender ao público nas agências da Previdência 0,6 66,27  

13-Confiança nas informações recebidas nos extratos e documentos da 

Previdência, 

0,4 79,76  

14-Competência e conhecimento das leis e regulamentos pelos funcionários  0,4 73,17  

15-Atitudes corretas e honestas dos funcionários no atendimento ao público  0,4 70,59  

16-Capacidade dos funcionários de dar informações corretas e fáceis de entender 0,4 70,73  

17-Cumprimento dos prazos prometidos para solução de problemas  0,4 65,06  

18-Facilidade e simplicidade para pedir benefícios ou informações à Previdência  0,4 63,10  

19-Existência de equipamentos rápidos e modernos para execução dos serviços 

nas agências da Previdência 

0,3 74,12  
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20-Capacidade da Previdência de informar sobre seus serviços e benefícios através 
da televisão, rádio e jornais 

0,3 69,51  

21-Possibilidade de resolver problemas sem precisar ir a uma agência do INSS 

usando tel., correio ou Internet 

0,3 59,04  

22-Localização das agências bancárias para recebimento do benefício 0,2 82,14  

23-Facilidade de acesso aos locais de atendimento da Previdência 0,2 78,75  

24-Horário de atendimento ao público nos postos da Previdência  0,2 75,00  

25-Facilidade de entendimento dos documentos, extratos, normas e regras da 
Previdência  

0,2 75,00  

26-Limpeza, tamanho e conforto dos locais de espera das agências bancárias 0,1 78,82  

27-Limpeza, tamanho e conforto das instalações da Previdência  0,1 80,00  

    

(1) Ponto de referência = 3,70; (2)     

    

Fonte: Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos Usuários de Serviços Públicos - 

Secretaria de Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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Brasil - Previdência Social - Total das Características Pesquisadas - em % 
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3.3.  NÍVEL DE SATISFAÇÃO PARA OS SETORES PESQUISADOS SEGUNDO  AS 
CINCO  DIMENSÕES ANALÍTICAS 

 

 

 

Conforme exposto nas considerações referentes à metodologia, todas as 
características (variáveis) submetidas à apreciação das famílias foram 

posteriormente classificadas em cinco  grandes categorias, aqui 
denominadas de  “dimensões ou eixos”9. De acordo com os procedimentos 
escolhidos para a análise, dever-se-ia, em seguida, agrupar os 

aspectos/características assinalados pelos usuários dos serviços no 
momento da entrevista  em categorias sintéticas, porém capazes de 

expressar dimensões significativas para a melhor compreensão conjunta  do 
total das manifestações referidas, de forma global, aos três setores dos 
serviços públicos pesquisados. 

 

Os dados totalizados para essas 5 dimensões revelam os seguintes 
resultados: 

 

          

                                                           
9 Apenas no intuito de relembrar esses conceitos, cabe registrar, sucintamente, o entendimento acerca da 
composição desses eixos. CONFIABILIDADE: dimensão do processo e seu conteúdo onde o processo deve ser 
correto e ocorrer de forma precisa; EMPATIA: capacidade de entender ou sentir uma situação e circunstâncias 
experimentadas por outra pessoa, ou seja, como o serviço é personalizado; GARANTIA: ato ou palavra com que 
se assegura uma obrigação, prova, segurança; advém da credibilidade, da ética, da capacitação; 
PRESTABILIDADE: dimensão de tempo, tanto para executar o serviço como o de resposta: agilidade, automações, 
serviços rotinizados; TANGIBILIDADE: é o que dá suporte às outras dimensões, tais como material de 
comunicação, horário, higiene, ambiente etc. 

59,43
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As tabelas ____ a ______ , por sua vez ,apresentam esses  mesmos cinco eixos 
segundo as seguintes características do chefe da família: sexo, atividade 

econômica, faixa etária, renda familiar escolaridade e porte das cidades de 
residência. 

 

A análise desses dados indica que, em relação a média geral dos eixos, há um  
padrão  esperado, ou seja, estão mais satisfeitos com os serviços públicos 

usufruídos pela família os chefes de família do sexo feminino, os chefes 
inativos e, portanto, os mais idosos, os de renda e de escolaridade mais baixa 

e os residentes em cidades de porte pequeno e médio. 

 

Ao analisar as dimensões em si, segundo os diferentes atributos, surgem 

outras tendências. Em primeiro lugar, há uma “ordem crescente” , quase um 
padrão, no sentido de estar menos satisfeito para um grau de satisfação 
maior, que evolui naquela ordem da (1) prestabilidade para a (2) 

confiabilidade, seguindo-se a (3) empatia. Tangibilidade e, finalmente, 
garantia alternam-se entre a quarta e quinta posição. Este comportamento  

tende a prevalecer independentemente da característica da família usuária. 
Ela está presente normalmente, tanto  em uma família com chefe de baixa 
renda ou com chefe de baixo nível educacional, como em uma família de 

renda mais elevada e de nível educacional também mais elevado.  

 

Porém, quando se analisam os mesmos dados partindo-se do interior de cada 
uma das próprias dimensões, observa-se um segundo padrão, próximo 
daquela tendência descrita para a média geral. Constata-se que, apesar de 

terem priorizado sempre as mesmas  dimensões, independentemente da 
renda ou do nível educacional, verifica-se também, com poucas exceções, 
que os mais pobres e menos escolarizados e residentes em cidades pequenas 

ou médias tendem a estar sempre mais satisfeitos, valorizando  mais os 
serviços usufruídos, que os mais escolarizados, com maior renda ou 

residentes em cidades maiores.  

 

Como as tabelas expressam uma ampla gama de dados, traduzindo  

resultados com baixa variabilidade e dificultando com isso as generalizações, 
apresentam-se graficamente os Eixos/Dimensões, segundo renda e porte das 
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cidades de residência. Os dados são os mesmos, somente alterando-se a 
forma de apresentação, para melhor expressar os dois padrões acima citados.  

 

Os gráficos que ocupam a parte superior das páginas ____  e ___ expressam 
que o grau de satisfação “corre” no mesmo sentido para todos os usuários, 
independentemente do montante da renda familiar ou do porte da cidade de 

residência. Porém, os gráficos que ocupam a parte inferior da página 
mostram como os mais ricos, ainda que expressando as mesmas escolhas de 

importância, sinalizam graus menores de satisfação, assim como os que 
residem em cidades maiores. Ou seja, apesar das  prioridades dadas às 
dimensões serem sempre as mesmas para todos os grupos pesquisados, elas 

exprimem maiores graus de satisfação, quando estes são manifestados pelas 
mulheres, os idosos, os  de menor renda e escolaridade e os residentes em 

cidades pequenas. 

 

 

Finalmente, cabe registrar e enfatizar que esses dados devem ser objeto de 
maior análise, pois eles expressam necessidades e graus de satisfação 
diferenciados, conforme o público alvo dos diferentes serviços. Neste 

sentido, pode-se notar como, na dimensão Confiabilidade, os desempregados 
e os de educação acima do colegial revelaram-se os menos satisfeitos. Por 

sua vez, os de mais de 60 anos e os analfabetos ou com o primário, completo 
ou incompleto, foram os que  se declararam  mais  satisfeitos. Também é 
interessante ressaltar que a dimensão Prestabilidade, ou seja, aquela que 

capta dimensões de tempo, tanto para executar o serviço como o de 
“resposta ao usuário” (agilidade, automações, serviços “rotinizados”) teve 

baixo grau de satisfação entre os que possuem maior nível educacional, 
assim como para  os residentes  nas capitais ou nos municípios localizados 
em áreas metropolitanas. A confiabilidade, para esses grupos, também 

apresentou níveis mais baixos de satisfação. Ou seja, atende-se de modo 
menos satisfatório ao  público mais exigente. 
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EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

         

AVALIAÇÃO RECEBIDA EM RELAÇÃO AO NÍVEL 

QUE DEVERIA ATINGIR PARA SER  

       

CONSIDERADO 
SATISFATÓRIO - GAP 

          

em %            
             

             

  SEXO  

DO  

CHEFE ATIVIDADE DO 

CHEFE 

        FAIXA ETÁRIA 

DO CHEFE 

        

EIXOS  TOTAL    OCU-  INA-  

DESEM 

     

    MASC.   FEM.  PADO  TIVO   PRE-  16-24  25-39  40-59  60-74   75+  
        GADO      

. 
PRESTABILIDAD

E 

59,43 58,97 60,88 58,52 63,57 56,51 57,42 55,94 60,98 63,23 60,06 

. 

CONFIABILIDAD
E 

63,81 63,37 65,22 63,04 67,73 59,82 62,44 60,86 64,49 67,76 68,11 

. EMPATIA 68,37 67,95 69,65 67,60 72,05 65,01 66,76 63,61 70,16 72,78 73,47 

. GARANTIA 68,79 68,15 70,91 67,96 72,85 65,68 66,19 65,67 69,89 72,78 72,40 

. 
TANGIBILIDADE 

67,65 67,06 69,54 67,11 70,74 64,07 65,20 64,66 69,26 71,19 65,40 

            
MÉDIA GERAL 65,61 65,10 67,24 64,85 69,39 62,22 63,60 62,15 66,95 69,55 67,89 

Fonte: Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos Usuários de Serviços 
Públicos - Secretaria de Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
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EDUCAÇÃO, SAÚDE 
PREVIDÊNCIA  PREVIDÊNCIA 

SOCIAL.  

         

AVALIAÇÃO RECEBIDA EM RELAÇÃO AO NÍVEL 

QUE DEVERIA ATINGIR PARA SER  

       

CONSIDERADO 
SATISFATÓRIO - GAP 

          

em %            
             

             

                RENDA  FAMILI

AR 

  (em 

S.M.) 

       ESCOLARIDAD

E DO CHEFE 

  

EIXOS   ATÉ  1   +1 ATÉ 

2 

 +2 ATÉ 

5 

 +5 ATÉ 

10 

 +10 

SM 

  NR          Prim.  Gin.inc   
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         Analf  inc./  

cpl/Col 

 Col.  Sup. 

         compl  

incompl 

 cpl.  ou + 

. 

PRESTABILIDAD
E 

63,90 61,24 60,85 57,25 58,14 43,81 67,96 63,67 57,26 53,01 55,83 

. 

CONFIABILIDAD
E 

66,27 65,22 65,28 62,48 61,79 48,45 69,85 68,05 61,57 58,35 57,62 

. EMPATIA 70,52 70,23 69,15 68,34 66,80 52,51 74,34 72,78 66,05 62,65 60,84 

. GARANTIA 71,84 69,36 70,18 68,25 67,83 51,68 74,56 73,35 66,29 63,11 64,55 

. 

TANGIBILIDADE 

70,96 68,54 68,89 66,09 67,95 52,66 72,31 71,90 65,86 62,95 61,19 

            
MÉDIA GERAL 68,70 66,92 66,87 64,48 64,50 49,82 71,80 69,95 63,41 60,02 60,01 

Fonte: Pesquisa Nacional de Avaliação da Satisfação dos Usuários de Serviços 

Públicos - Secretaria de Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

   

            





em %       

        
EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL  

    

AVALIAÇÃO RECEBIDA EM RELAÇÃO AO NÍVEL 
QUE DEVERIA ATINGIR PARA SER  

  

CONSIDERADO 
SATISFATÓRIO - GAP 

     

em %       
        
        

   PORTE DAS 
CIDADES 

   

EIXOS 5 000 a 50 000 a Acima 
de 

Capitai
s, 

  

  49 999 
hab 

99 999 
hab 

100 
000  

   e 
municí

p.. 

  

   hab. metrop.   

. 
PRESTABILIDAD
E 

68,37 68,33 58,84 53,86   

. 
CONFIABILIDAD
E 

72,02 71,44 64,91 57,95   

. EMPATIA 77,02 75,96 69,73 62,19   

. GARANTIA 75,26 75,71 68,38 64,31   

. 
TANGIBILIDADE 

76,26 75,88 68,96 62,25   

       

MÉDIA GERAL 73,79 73,46 66,16 60,11   

Fonte: Pesquisa Nacional de Avaliação da 

Satisfação dos Usuários 

   

de Serviços Públicos- Secretaria de gestão; 

Ministério do Planejamento 

   

Orçamento e       
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Gestão 
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