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Prefácio

Qual o grau de satisfação dos cidadãos latino-americanos com os serviços 
públicos que lhes são oferecidos pelo Estado? A verdade é que, além de 
informações e avaliações informais em alguns países, sabemos muito pouco sobre 
a qualidade dos serviços públicos e o grau de satisfação dos cidadãos da região. 
Embora exista uma medição internacional de procedimentos para empresas no 
índice “Doing Business”, do Banco Mundial, não há uma medição padronizada 
semelhante para os serviços prestados aos cidadãos.

O que sabemos, efetivamente, é que os cidadãos latino-americanos estão, em 
geral, insatisfeitos. Essas expectativas frustradas refletem-se nas repetidas 
queixas registradas na América Latina e no Caribe nos últimos anos. Os 
cidadãos da região têm expectativas crescentes em relação à qualidade 
dos serviços públicos e à integridade da ação pública. Estão cada vez mais 
exigentes e bem informados. Ao mesmo tempo, têm maiores expectativas no 
que se refere à qualidade dos serviços públicos que lhes devem ser prestados 
pelo Estado e à integridade na gestão dos recursos públicos. Isso se deve, 
em parte, ao crescimento da classe média e a uma sociedade cada vez mais 
digitalizada, nascida na democracia e que exige respostas imediatas. Não se 
trata de gastar mais, mas sim de gastar melhor.

A desaceleração econômica que a região vem enfrentando torna ainda mais 
urgente a tarefa de aumentar a eficiência do gasto público e a qualidade 
dos serviços públicos. Essa urgência se acentua ainda mais em tempos 
de austeridade fiscal e restrições orçamentárias. Portanto, é fundamental 
inovar e alavancar inovações tecnológicas, a fim de digitalizar e simplificar os 
procedimentos públicos. A inovação deve estar no cerne da reinvenção do 
Estado moderno e da modernização da gestão pública, sobretudo porque a 
ALC é uma região cujo grau de desenvolvimento institucional não corresponde 
ao seu desenvolvimento econômico e na qual predominam economias 
emergentes de renda média.

Nesse contexto, as ações do Estado devem centrar-se no cidadão. Estamos 
vivenciando o esgotamento dos modelos de gestão pública construídos 
sob a lógica tradicional da burocracia weberiana. A “quarta revolução” para 
reinventar o Estado, da qual falam John Micklethwait e Adrian Wooldridge, 
representa uma verdadeira revolução copernicana para a burocracia, 
transcendendo a revolução gerencial da “nova gestão pública”. Nesse 
contexto, a reforma regulatória e a simplificação administrativa adquirem 
uma nova dinâmica voltada para a obtenção de um Estado mais ágil e para 
a “desburocratização” da ação pública para servir os cidadãos. Estamos no 
alvorecer da transformação digital do Estado latino-americano como alavanca 
da impostergável modernização da gestão pública. Nessa transformação, as 
inovações tecnológicas são o motor da mudança para integrar a perspectiva 
do cidadão e abrir caminho para a ampliação da participação cidadã e a 
prestação de contas. As novas tecnologias e a expansão das redes sociais 
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estão fechando as lacunas e corrigindo as assimetrias de informações entre 
os cidadãos e o Estado. Essa relação, historicamente assimétrica, está se 
tornando menos desigual. Nesse sentido, o Estado digital é um Estado aberto. 

Melhorar a vida das pessoas significa simplificá-la, ou seja, reduzir os custos 
de transação entre os cidadãos e o Estado, no nível tanto nacional como local. 
A iniciativa Simplificando Vidas, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
é uma resposta a essa necessidade de mensurar para melhorar a qualidade 
dos serviços públicos na América Latina e no Caribe. Essa iniciativa tem como 
finalidade gerar evidências, aprimorar a medição e estimular a reforma das 
burocracias latino-americanas, para, finalmente, renovar o contrato social entre 
os cidadãos e o Estado.

Este estudo é parte de uma agenda de conhecimentos mais ampla, promovida 
pela Divisão de Inovação para servir o cidadão, sobre o potencial da revolução 
digital dos Estados da região, num esforço para melhorar a eficiência, a 
efetividade e a transparência de seus serviços aos cidadãos.

A iniciativa Simplificando Vidas surgiu após a constatação da escassez de 
evidências sobre a qualidade dos serviços transacionais que os Estados 
prestam aos cidadãos e, em particular, dos aspectos mais valorizados pelos 
usuários e, portanto, das ações que precisam ser implementadas para 
melhorar cada serviço. Este primeiro estudo apresenta o marco analítico 
usado para medir a qualidade dos serviços públicos e propõe uma medição da 
qualidade desses serviços e da satisfação dos cidadãos. Para tanto, integra 
dimensões objetivas (como tempo, custo e complexidade) e subjetivas (como 
expectativas e satisfação) e os serviços prestados  aos cidadãos. Apresenta os 
resultados da análise dos seis serviços transacionais mais importantes para as 
pessoas (benefício por deficiência, solicitação de consulta médica, denúncia 
de furto ou roubo, registro de nascimento, matrícula de uma criança em uma 
escola pública e renovação do documento de identidade) em seis países 
(Chile, Equador, Panamá, Paraguai, Trinidad e Tobago e Uruguai).

Este relatório mostra que a simplificação e a digitalização dos procedimentos 
públicos são essenciais para melhorar não apenas a qualidade dos serviços, 
mas também, fundamentalmente, a confiança no Estado. A expansão do governo 
digital na maioria dos países da região teve como fim melhorar a eficiência e 
a efetividade dos procedimentos, ampliando o acesso por meio de centros de 
atendimento integrados e de múltiplos canais, em particular, online. No entanto, 
esforços mais intensos são necessários para melhorar a qualidade dos serviços. 
Este relatório confirma que os cidadãos estão exigindo serviços de melhor 
qualidade. Da mesma forma, a interoperabilidade dos registros públicos e dos 
sistemas de informação é essencial para otimizar os benefícios dos serviços online 
e simplificar os procedimentos. O relatório Simplificando Vidas analisa a relação 
entre a satisfação cidadã e a adoção de inovações tecnológicas pelas instituições 
prestadoras de serviços, propondo que se considere de maneira mais sistemática 
o grau de satisfação cidadã como indicador-chave para a avaliação dos resultados 
das instituições públicas. 

Essa iniciativa é inovadora não apenas pela temática abordada na primeira 
medição da experiência dos cidadãos ao receberem serviços, mas também pelo 
uso da rede social Facebook como instrumento de pesquisa. Em uma região na 
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qual a participação em redes sociais supera a média mundial, certamente seu 
uso para a realização de estudos de impacto também aumentará.

Quero concluir destacando a liderança de Alejandro Pareja, da Divisão de 
Inovação para servir o cidadão, que está à frente da iniciativa Simplificando 
Vidas, bem como as contribuições dos demais autores deste relatório, a saber: 
Cecilia Fernández, Bárbara Blanco, Katharina Theobald e Alejandra Martínez. 
Destaco, igualmente, o apoio de Santiago Levy, Vice-Presidente de Setores 
e Conhecimento, e de Ana María Rodríguez, Gerente do Departamento 
de Instituições para o Desenvolvimento, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, além do apoio financeiro do Governo do Canadá por meio 
do Fundo Canadense para a Identidade Legal Universal na América Latina 
e no Caribe (CCR, por sua sigla em inglês), do Programa Especial para o 
Desenvolvimento Institucional (SPID, por sua sigla em inglês) e do Programa 
de Conhecimento da Vice-Presidência de Setores e Conhecimento (ESW, por 
sua sigla em inglês), do BID.

Esperamos que a metodologia aqui apresentada e os resultados de sua 
aplicação em casos pilotos sejam de utilidade tanto para os gestores de 
serviços como para os cidadãos. A tarefa de reformar o Estado e modernizar 
a gestão pública não é um trabalho definitivo, mas sim uma tarefa infindável. 
Nossa maior esperança é que, onde forem identificados desafios, esses 
resultados levem a ações de aprimoramento e que, desse modo, este trabalho 
contribua para melhorar vidas.

Carlos Santiso
Chefe da Divisão de Inovação para servir o cidadão
Banco Interamericano de Desenvolvimento
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O projeto “Simplificando Vidas” (SV) faz parte da agenda de inovação digital 
da Divisão de Inovação para servir o cidadão (ICS) do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Seu objetivo é contribuir para melhorar os serviços 
públicos, desenvolvendo e aplicando uma metodologia para medir a qualidade 
e a satisfação com serviços transacionais que possa ser usada como 
referência para toda a região. 

O relacionamento entre o Estado e os cidadãos é um dos principais aspectos 
da gestão pública. Os serviços estão chegando a todos os que deles 
necessitam? São prestados com equidade? São de boa qualidade? Os 
cidadãos estão satisfeitos? Essas perguntas, entre outras, ajudam a orientar 
políticas e programas públicos.

O consenso coletivo parece indicar que os serviços públicos são, em geral, de 
má qualidade, e que os cidadãos estão insatisfeitos e exigem melhorias. Esse 
tipo de exigência muitas vezes se apresenta como uma situação relativamente 
nova, impulsionada pela chegada da sociedade da informação: os cidadãos 
estão mais informados, mais conscientes dos seus direitos e cada vez mais 
dispostos a fazer valer sua voz. Dessa forma, podem exercer mais poder ao 
contar com novos canais de comunicação e relacionamento com o governo. 
Portanto, o relacionamento historicamente assimétrico entre os cidadãos e o 
Estado está se tornando menos desigual. 

Ademais, as melhorias socioeconômicas vivenciadas na América Latina e 
no Caribe (ALC) nas últimas décadas implicaram um aumento da proporção 
de pessoas cujas necessidades básicas passaram a ser satisfeitas. Como 
resultado, os cidadãos hoje têm expectativas mais altas em relação à 
qualidade dos serviços que recebem.
 
Os dois elementos – maior disponibilidade de informações e expectativas 
mais altas – resultaram em mais forte pressão sobre os governos não só 
para melhorar seus serviços quanto sua interação com os cidadãos. Assim 
sendo, que provas existem da má qualidade e da consequente insatisfação 
cidadã? Com que elementos sólidos contam os formuladores de políticas e 
os gestores de serviços para tomar decisões para corrigir a situação? Como 
expressar a situação atual dos serviços públicos em termos quantitativos? E, 
mais especificamente, em que setores do governo encontramos as principais 
fraquezas? O que os cidadãos mais valorizam em cada serviço e que aspectos 
da gestão das instituições precisam ser fortalecidos para a obtenção do maior 
impacto possível na satisfação cidadã?

Não é fácil encontrar, hoje, respostas objetivas para essas perguntas. E 
isso significa que o diálogo sobre qualidade e satisfação que está ocorrendo 
espontaneamente entre governos, funcionários, sociedade civil e cidadãos 
não é respaldado por bases quantitativas. Assim, um primeiro passo para 

Há hoje sobre os 
governos uma 
pressão mais 
intensa não apenas 
para melhorar 
seus serviços 
como também 
sua maneira de 
interagir com os 
cidadãos.
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resolver essas novas tensões deveria ser acordar novos critérios que permitam 
determinar os níveis de qualidade e satisfação de um serviço da forma mais 
objetiva possível.

Os estudos quantitativos de satisfação do cliente já têm uma longa história 
no setor privado. De fato, em alguns países como Estados Unidos, Canadá e 
Nova Zelândia, os estudos de satisfação cidadã com os serviços públicos estão 
bem consolidados. Na ALC, iniciativas como o Latinobarómetro ou o relatório 
Doing Business, do Banco Mundial, sugerem que há desafios de qualidade e 
satisfação no que se refere a serviços públicos transacionais destinados aos 
cidadãos. O Latinobarómetro estuda a satisfação geral com os serviços do 
governo central e dos governos municipais. Por meio de um índice composto 
que inclui cinco serviços centrais e seis municipais, o estudo conclui que, em 
média, os latino-americanos estão insatisfeitos com os serviços públicos (5,1 
pontos em uma escala de 0 a 11).1 Em seu relatório Doing Business, o Banco 
Mundial estuda a qualidade dos serviços transacionais para empresas. Dos 
189 países analisados no relatório de 2016, apenas dois países membros 
do BID estão entre os 50 melhores, 11 ocupam as posições entre 51 e 100, 
enquanto os 13 restantes aparecem abaixo da posição 101°.2 Isso reflete uma 
região com uma burocracia onerosa, um excesso de exigências, altos custos 
tanto de prestação de serviços como de cumprimento da regulação e longos 
tempos de processamento.

Embora os serviços públicos sejam objeto de estudo há várias décadas, na 
nossa região pouca atenção tem sido dada ao nó crítico em que os cidadãos 
se conectam com os prestadores de serviços públicos: o procedimento.3 O 
procedimento é uma transação cujo objetivo é cumprir alguma obrigação legal 
ou solicitar uma licença, um serviço ou um benefício, o que o converte em 
uma condição para o acesso a diferentes serviços, que variam da identidade 
jurídica à educação e saúde. Em alguns casos, envolve uma perda de tempo 
considerável para os cidadãos. Por exemplo, uma estimativa recente mostra 
que na Itália os cidadãos gastam 400 horas por ano com a realização de 
procedimentos.4 Devido ao grande impacto na vida das pessoas, é preciso que 
essa dinâmica seja perfeitamente entendida.

No entanto, além dos casos específicos, no nível regional não há, até agora, 
uma medição padrão da qualidade com que os serviços são prestados às 
pessoas, da satisfação dos cidadãos ao recebê-los, ou dos fatores que 
determinam essa qualidade e satisfação. Como consequência, a discussão 
em torno da qualidade dos serviços públicos transacionais tem ocorrido 
essencialmente no campo das sensações e opiniões; muitos programas e 
projetos de modernização vêm sendo implementados com base na intuição 
dos decisores sobre qualidade e satisfação.5 Muitas vezes trabalha-se 

1 Latinobarómetro, Relatório 2011 (pags. 102-105). Este estudo não tem como foco aspectos transacionais.
2 http://www.doingbusiness.org/Classificaçãos.
3 Neste trabalho são empregados indistintamente os termos “procedimento” e “serviço público transacional”.
4 http://www.economist.com/news/europe/21695055-italian-red-tape-means-jobs-those-who-stand-line-
worth-their-wait-gold?fsrc=email_to_a_friend.
5 Há exceções pontuais. Entre outros exemplos, destacam-se: a medição da satisfação cidadã é obrigatória 
no Uruguai para os prestadores de serviços de saúde, tanto públicos como privados; e, no Chile, a medição 
da satisfação cidadã está institucionalizada para o Registro Civil, e seus resultados são vinculados a um 
pagamento extra aos funcionários. No entanto, não há nenhum padrão de medição de satisfação cidadã 
no nível nacional (e, portanto, tampouco no nível regional). As metodologias disponíveis também não 
consideram a qualidade da prestação do serviço e seu vínculo com a satisfação.
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sem que se saiba com certeza quais são as expectativas dos cidadãos e 
as melhorias que eles mais valorizam. Além disso, torna-se muito difícil 
avaliar o impacto dos projetos executados. Isso reduz a capacidade para 
determinar conclusivamente se o investimento público foi adequado e, assim, a 
possibilidade de que as instituições possam prestar contas aos usuários.

A metodologia do presente estudo foi desenvolvida para que as métricas de 
qualidade e satisfação sejam universais, isto é, aplicáveis a todos os serviços 
transacionais prestados em qualquer país. O fato de se tratar de uma medição 
significa que o estudo procura obter uma descrição objetiva (quantitativa) do 
material em análise. Este relatório apresenta essa metodologia, bem como 
os resultados obtidos na sua validação por meio de uma implementação 
piloto. Cabe destacar que, embora inédita, essa iniciativa tem como base 
outros projetos de medição de qualidade e satisfação de serviços, a saber: i) 
American Customer Satisfaction Index (ACSI); ii) Common Measurements Tool 
(CMT); iii) o modelo de excelência EFQM (European Foundation for Quality 
Management); e iv) a plataforma Baldrige Excellence Framework. 

Para fins deste estudo, a unidade básica de análise é o procedimento. Para 
testar a metodologia considerou-se o conjunto de procedimentos associados 
aos principais eventos de vida, e dessa lista foram selecionados seis:

• solicitação de avaliação de uma deficiência ou de um benefício por 
deficiência6 (doravante Benefício por deficiência);

• solicitação de consulta médica no sistema público de saúde (doravante 
Solicitação de consulta médica);

• denúncia de furto ou roubo (sem violência física)7 (doravante Denúncia de furto);

• registro de nascimento;

• matrícula de uma criança em uma escola pública (doravante Matrícula em escola);

• renovação de documento de identidade (doravante Renovação de RG).

Os seis serviços foram estudados em seis países: Chile, Equador, Panamá, 
Paraguai, Trinidad e Tobago e Uruguai. Cabe destacar que o conjunto de 
países procura ser uma amostra representativa da diversidade de situações 
(institucionais, sociais e econômicas) encontradas na ALC.
 
A análise busca medir a qualidade dos serviços transacionais da ótica tanto 
da instituição como dos cidadãos que os solicitam. Assim, cada procedimento 
é analisado a partir de duas perspectivas: uma visão interna e uma visão 
externa. Uma descrição metodológica sucinta é apresentada abaixo e 
complementada no capítulo seguinte.

6 Como se explica na seção correspondente a esse serviço no capítulo sobre resultados, em alguns países 
analisou-se a “solicitação de avaliação de uma deficiência”, enquanto em outros o foco da análise foi a 
“solicitação de um Benefício por deficiência”.
7 A terminologia empregada nos diferentes países não coincide plenamente. Por isso, ambos os termos são 
adotados aqui: furto e roubo sem violência física. O Anexo 1 apresenta a definição específica do serviço 
analisado.

Até agora, a 
discussão em torno 
da qualidade dos 
serviços públicos 
transacionais
tem ocorrido 
essencialmente 
no campo das 
sensações e 
opiniões.

*
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O objetivo da visão interna é entender como a instituição presta o serviço. Para 
tanto, as seguintes dimensões são analisadas: i) processo administrativo; ii) 
recursos humanos e materiais alocados; iii) tecnologias da informação (TI) 
empregadas; iv) modelo de gestão e regulação; e v) modelo de relacionamento 
com os cidadãos. A visão está estruturada em 22 variáveis, agrupadas nas 
cinco dimensões mencionadas, as quais são usadas para a composição do 
Índice de qualidade da gestão.

A visão externa descreve a experiência dos cidadãos ao receber o serviço. A 
análise usa quatro variáveis-chave: i) expectativas; ii) satisfação; iii) confiança 
na instituição prestadora dos serviços; e iv) confiança no governo. Essas 
variáveis são complementadas por um conjunto de 16 variáveis (denominadas 
“determinantes de satisfação”), representando características que explicam 
a satisfação. Essas variáveis são agrupadas nas seguintes dimensões: i) 
processo: abrange tempo, deslocamentos, custos e utilidade percebida 
pelos cidadãos; ii) desempenho dos funcionários que atendem os cidadãos e 
tratamento recebido; iii) conforto dos centros de atendimento; e iv) informações 
sobre o procedimento. A análise dessas variáveis permite identificar o que 
determina o nível de satisfação.

Os dados da visão interna foram obtidos por meio de um questionário e de uma 
entrevista pessoal com os responsáveis pelos serviços. Os dados da visão 
externa foram obtidos em uma pesquisa na Internet, convocada por meio do 
Facebook. Essa técnica foi escolhida porque cumpre os princípios de desenho 
e por ser consideravelmente mais econômica.8 Em cada país, procurou-se 
contar por serviço com 400 entrevistados,9 estabelecendo quotas mínimas 
em termos de gênero, idade e localização geográfica. No total, foram obtidas 
11.504 respostas válidas para os 36 serviços. 

Dada a natureza inovadora do método de convocação por meio do Facebook, 
os resultados foram triangulados com uma pesquisa presencial no Paraguai, 
para 3 dos 6 serviços. Os resultados de ambas as medições para as variáveis-
chave foram semelhantes.

Essa visão dupla – interna e externa – oferece a possibilidade de identificar os 
vínculos existentes entre a gestão do serviço e a experiência cidadã. Desse 
modo, quando se buscar otimizar a satisfação cidadã, será possível respaldar 
com dados a tomada de decisões sobre as estratégias de modernização e 
racionalização administrativa a serem adotadas. Assim, os governos estarão 
agindo de forma mais inteligente, investindo naquilo de que os cidadãos 
mais necessitam e evitando desperdiçar recursos em projetos que eles não 
valorizam, produzindo provavelmente melhores resultados com o menor 
orçamento possível.

Para tanto, o objetivo foi tornar as informações sobre os produtos do projeto 
SV acionáveis, ou seja, o SV deveria responder a três perguntas fundamentais:

8 O custo de implementação da medição é essencial para sua aplicação periódica.
9 A exceção foi Trinidad e Tobago, onde a meta foi de 200.
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• Por onde começar: Identificação dos serviços que requerem maior 
assistência. Essas informações são obtidas a partir da comparação do 
desempenho dos diferentes serviços em termos de qualidade e satisfação.

• O que fazer: Identificação dos aspectos que precisam ser melhorados em 
cada caso particular. Essas informações são obtidas a partir da análise da 
importância de atributos de satisfação.

• Como fazer: Identificação de investimentos, tipos de projetos que devem ser 
implementados ou melhorias na gestão dos serviços que teriam maior impacto 
na satisfação cidadã. Essas informações são obtidas a partir da análise da 
relação entre as visões interna e externa.

O presente estudo inclui três capítulos: i) resumo metodológico, 
complementado por vários anexos; ii) resultados da prova de conceito, 
considerados no âmbito regional, por serviço e por país;10 e iii) conclusões e 
recomendações gerais de políticas decorrentes dos resultados.11

Este documento deve ser considerado o ponto de partida para um aspecto 
da gestão pública na ALC que até agora se encontrava em um terreno 
praticamente inexplorado. Espera-se, portanto, que novos desenvolvimentos e 
estudos surjam deste trabalho. 

Principais resultados

Os principais resultados deste estudo são descritos a seguir. Cabe destacar 
que se trata de médias regionais. Com os dados coletados, resultados 
análogos para as mesmas variáveis podem ser considerados para um país ou 
um serviço em particular (mais detalhes no capítulo 2).

• Parece haver insatisfação na região com os serviços públicos transacionais, 
tanto em termos absolutos como em relação a outras regiões. A média regional 
de satisfação com os serviços transacionais foi de 4,8 (em uma escala de 1 a 
10).12 Esse nível é inferior ao ponto de indiferença da escala (5,5) e está muito 
abaixo do referente à satisfação dos cidadãos dos Estados Unidos com os 
serviços do governo federal (64 em uma escala de 0 a 100).13

• A média regional das expectativas anteriores ao recebimento do serviço é de 
4,6 e está abaixo do ponto médio da escala (5,5). Esse ponto médio indica onde o 
esperado coincide com o recebido. Conclui-se que o nível dos serviços recebidos 
pelos cidadãos é superior ao esperado.

10 As informações são apresentadas somente em médias regionais. A mesma análise pode ser aplicada de 
forma análoga a cada país ou serviço.
11 O projeto identifica aspectos da gestão dos serviços que mais poderiam contribuir para a melhoria, 
mas não inclui o que seria o passo seguinte: um plano de ação específico ou recomendações de política 
para cada caso. As análises para cada serviço em cada país serão incluídas em documentos futuros que 
complementarão o projeto.
12 O uso de uma escala com um número par de valores (10) implica eliminar a possibilidade de que os 
cidadãos escolham uma avaliação neutra: há cinco possibilidades de avaliação negativa (de 1 a 5) e cinco 
de avaliação positiva (de 6 a 10).
13  Ver os pressupostos que permitem essa comparação na seção “Resultados Gerais” do capítulo 2.
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• A qualidade interna e a satisfação cidadã apresentam variações significativas 
entre os diferentes serviços. O serviço Renovação de RG recebeu a melhor 
avaliação média,14 tanto em qualidade como em satisfação (6,5 e 5,8, 
respectivamente). Em contrapartida, o serviço Benefício por deficiência recebeu 
a avaliação média mais baixa em relação à qualidade (4,7), enquanto Denúncia 
de furto recebeu a avaliação média mais baixa em termos de satisfação (3,6). 
Considerando-se as médias por país – e não por serviço –, a qualidade média 
varia entre 4,2 e 7,0, e a satisfação média oscila entre 4,6 e 5,1.

• Na média regional, os três atributos de satisfação mais importantes para os 
cidadãos são (em ordem de importância): i) tempo total de processamento; ii) 
diligência dos funcionários (sem atrasos desnecessários); e iii) Imparcialidade 
(tratamento justo). A alguma distância seguem-se: iv) Conforto do centro de 
atendimento; v) empatia dos funcionários (consideração de casos especiais); e 
vi) profissionalismo dos funcionários (ou seja, seus conhecimentos).

• O canal online praticamente não é usado para transações. Os serviços 
analisados são prestados basicamente de forma presencial, mesmo quando 
poderiam ser prestados pela Internet, pelo menos parcialmente. Um total de 41 
% dos entrevistados neste estudo teriam preferido realizar os procedimentos 
pela Internet.

• O cálculo da correlação entre a satisfação cidadã e cada uma das 
dimensões de qualidade (processo, recursos, TI, gestão e regulação e 
relacionamento com os cidadãos) indica que o vínculo mais forte é com 
a gestão das TI e do relacionamento da instituição com os cidadãos. Isso 
poderia indicar que a melhoria da gestão dessas duas dimensões levaria a 
melhores resultados na satisfação.

• A média regional da confiança na instituição prestadora do serviço foi de 
5,9. Essa é a única variável-chave com avaliação média positiva (superior à 
média da escala). Isso sugere que as instituições tiveram uma boa trajetória 
que poderia estar em um ponto de inflexão, ou então que a boa reputação foi 
construída com base em outros serviços ou em aspectos não transacionais 
do serviço.

• A média regional da confiança no governo foi de 4,7.

• Observou-se uma correlação importante (0,70) entre o nível de qualidade dos 
serviços e o de percepção da corrupção.

• Embora com diferenças mínimas, o nível de satisfação foi maior entre as mulheres.

14 A menos que indicado de outra forma, todas as médias são simples.
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Infográfico 1. Qualidade e satisfação com serviços transacionais 
na América Latina e no Caribe

Embora com 
diferenças 
mínimas, a 
satisfação foi 
maior entre as 
mulheres.
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1. Resumo metodológico
O objetivo do projeto SV é medir a qualidade dos 
serviços públicos transacionais (ou procedimentos) 
realizados pelos cidadãos. Espera-se que, como 
resultado da medição, os responsáveis pela 
entrega de serviços disponham de elementos para 
determinar que serviços requerem a priorização de 
uma ação de fortalecimento, que aspectos de cada 
serviço são mais valorizados pelos cidadãos e que 
aspectos da gestão mais contribuem para aumentar 
a satisfação cidadã.

A unidade básica de análise deste estudo é o 
procedimento, que pode ser o cerne de um serviço 
(por exemplo, a renovação de um documento de 
identidade) ou uma atividade instrumental, isto é, 
a porta de acesso a um serviço mais importante 
(por exemplo, a solicitação de uma consulta 
médica no serviço de saúde). Para medir a 
qualidade dos serviços públicos transacionais, foi 
desenvolvida uma metodologia própria que inclui 
os componentes abaixo, discutidos nas seções 
subsequentes deste capítulo:

• Princípios de desenho.

• Descrição dos conceitos básicos do modelo.

• Estrutura do modelo teórico (conjunto de 
dimensões e variáveis a partir das quais são 
construídas a medição da qualidade, a satisfação e 
as demais variáveis externas).

• Descrição das duas visões que compõem o modelo.

Princípios de desenho

A seguir, são descritos os princípios que serviram 
de base para o desenho da metodologia: 
centrado no cidadão, diversidade territorial, 
objetividade, universalidade, acionabilidade,15 
integralidade, comparabilidade, adaptabilidade, 
periodicidade e viabilidade.

Centrado no cidadão: Os serviços transacionais 
analisados são serviços prestados aos cidadãos, 
ou seja, a pessoas físicas, o que difere de outras 
metodologias cujo foco são os serviços prestados 
a empresas (por exemplo, à Doing Business) ou a 
outros tipos de organização.

Diversidade territorial: A qualidade dos serviços 
públicos tende a variar consideravelmente em todo 
o território de um país. Em muitos casos, essa 
situação pode refletir desigualdades na cobertura e 
na qualidade dos serviços, evidenciada em tempos 
de espera mais longos, maior necessidade de 
deslocamentos e custos mais altos. O estudo deve 
refletir essa diversidade, buscando abranger todos 
os pontos de atendimento do país, bem como os 
diferentes canais de atendimento disponíveis. Além 
de implicar requisitos metodológicos importantes, 
esse é um fator diferencial do projeto.16 

Objetividade: A qualidade e todas as 
características essenciais devem ser expressas 
numericamente. A adoção desse princípio resulta 
do reconhecimento de que o primeiro passo para 
determinar se a qualidade de um serviço é boa, 
regular ou ruim é caracterizá-la de forma objetiva. 
Entre os benefícios de uma metodologia que 
cumpra esse princípio destacam-se:

• permite a comparabilidade entre serviços;

• permite o monitoramento da evolução de um serviço;

• permite que governos, sociedade civil, funcionários 
e cidadãos estabeleçam um diálogo em bases 
sólidas sobre a qualidade dos serviços, deixando de 
lado o plano das impressões geralmente aceitas que 
não se sustentam em evidências.

Pode parecer curioso que o princípio de 
objetividade seja adotado em um estudo que inclui 
a satisfação entre seus pilares, já que esse é um 
conceito geralmente concebido como subjetivo. 

15 O termo “acionabilidade” provém do inglês “actionability”, que é a capacidade de algo para permitir que se adotem ações. Embora a tradução 
pudesse ser considerada um estrangeirismo, não se encontrou um vocábulo que representasse melhor o conceito em questão.
16 Outros estudos caracterizam o objeto de medição no âmbito nacional, considerando unicamente o que ocorre na principal cidade do país ou nos 
principais centros de atendimento, extrapolando o resultado para o restante. Nesses casos, não se procura conhecer a diversidade territorial.
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Não obstante, o ponto a ser considerado é que, 
ao serem solicitados a quantificar seu grau de 
satisfação, os cidadãos estão, na verdade, sendo 
solicitados a mensurá-lo. Cada cidadão informa a 
medida que atribui a sua experiência, com base 
em uma avaliação de fatores tanto objetivos como 
subjetivos. No entanto, o componente subjetivo 
individual pode ser minimizado tendo-se em conta 
escalas de medição apropriadas e potenciais fontes 
de viés decorrentes da subjetividade. É o que se 
conhece como medição objetiva de um fenômeno 
subjetivo (Widaman, 2011). As médias estatísticas, 
por sua vez, reduzem ainda mais o efeito de 
possíveis vieses individuais.

Universalidade: É importante ressaltar duas 
características importantes dos serviços públicos: i) 
que todos os serviços (educação, saúde, segurança 
cidadã, etc.) incluem atividades transacionais; e 
ii) que, como em todos os casos as transações 
implicam gestão da informação e relacionamento 
com os cidadãos, os problemas e os desafios 
apresentados pelos serviços transacionais são os 
mesmos para todos os serviços, independentemente 
da natureza específica de cada um. Essas duas 
características permitem definir uma metodologia 
universal para a medição da qualidade de todos os 
serviços transacionais.

Acionabilidade: O impacto esperado do projeto 
SV é que os responsáveis pela prestação 
de serviços usem os resultados da medição 
para tomar decisões sobre o desenho e o 
planejamento dos programas de melhoria dos 
serviços. Para tanto, as informações produzidas 
precisam ser traduzidas em ações, ou seja, 
precisam ser “acionáveis”.

Considerando que sempre há restrições 
orçamentárias, ou seja, que cada proposta 
disputa recursos escassos com outros projetos, 
os governos se veem obrigados a priorizar as 
intervenções. Um estudo quantitativo dos níveis 
de qualidade e satisfação fornece um critério que 
lhes permitirá saber por qual serviço deveriam 
começar e o tipo e tamanho das soluções a ser 
aplicadas. Da mesma forma, isso contribuirá 
para a objetividade do processo de priorização 
de investimentos e otimização da relação custo/
benefício das implementações.

Quando se toma a decisão de executar um 
determinado projeto é porque se espera dele 
um resultado específico. Assim, toda vez que 
uma decisão é tomada, uma relação de causa e 
efeito está sendo presumida, de modo que seria 
desejável identificar relações causais entre, por um 
lado, as características da produção e entrega do 
serviço e, por outro, a satisfação que os cidadãos 
experimentam. As limitações metodológicas deste 
estudo não permitem estabelecer com certeza essas 
relações de causa e efeito. Em contrapartida, tanto 
as análises estatísticas como a das correlações 
entre as variáveis internas e externas permitem 
a identificação de vínculos que podem indicar 
possíveis relações dessa natureza.

Com o propósito de determinar o que os cidadãos 
mais valorizam, o estudo define os fatores que 
determinam a satisfação, ou seja, seus propulsores 
(tempo, complexidade, tratamento, informações 
sobre o processo, etc.).17 Além disso, é preciso 
entender o impacto de cada um desses fatores 
na satisfação cidadã. Acionabilidade, portanto, 
significa que o objetivo não é apenas identificar 
um nível de satisfação, mas também oferecer 
indicações de como se poderia melhorá-lo. Nesse 
sentido, a ferramenta deveria indicar: i) quais são 
as prioridades e os serviços que requerem mais 
assistência (informações obtidas da comparação 
do desempenho de diferentes serviços em um 
mesmo país e de serviços semelhantes em outros 
países); ii) que aspectos de cada serviço devem 
ser melhorados (informações obtidas da análise 
da importância dos determinantes da satisfação); 
e iii) que investimentos ou tipos de projeto devem 
ser implementados (essas informações resultam 
da análise da correlação entre a visão interna e a 
externa, como é explicado mais adiante).

Integralidade: A metodologia deve ser integral no 
sentido de abranger o estudo das duas perspectivas 
presentes na prestação de um serviço:

• a qualidade da prestação do ponto de vista da
instituição (visão interna ou da oferta);

• a qualidade segundo os cidadãos (visão externa 
ou da demanda). Denominada, nesta metodologia, 
satisfação cidadã.

17 Na literatura em inglês, esses fatores geralmente são denominados “drivers”. Neste documento, também é empregado o termo “atributo”.
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O estudo deve, ainda, analisar a ligação entre 
ambas. A integralidade assim definida é uma das 
principais inovações oferecidas por este estudo. 
As metodologias similares às do projeto SV 
consideram a satisfação uma variável a mais – sem 
analisar sua relação com as variáveis internas – ou 
então analisam somente as variáveis externas. Os 
estudos que consideram apenas a visão externa18  
presumem que essa perspectiva é suficiente 
para que os prestadores do serviço saibam que 
melhorias adequadas devem empreender. No 
entanto, considera-se que em nossa região, onde 
as instituições são relativamente mais fracas, 
essas informações precisam ser complementadas 
com uma análise interna baseada em boas práticas 
de gestão.

Comparabilidade: O modelo maximizará o seu 
valor se for convertido em uma ferramenta padrão 
para diferentes serviços e diferentes países. A 
comparação entre diferentes serviços em um mesmo 
país (considerando-se, é claro, suas diferentes 
naturezas) permite, entre outras coisas, identificar 
boas práticas de gestão no nível nacional e 
eventuais assimetrias na dotação orçamentária que 
recebem. Por outro lado, a comparação entre países 
para um mesmo serviço permite a identificação de 
boas práticas regionais que os demais países podem 
tomar como referência.

Para garantir a comparabilidade, as medições 
devem ser feitas de forma consistente e cumprir as 
seguintes condições:

• fixar um alcance homogêneo para o objeto da 
medição (o procedimento), de modo a eliminar 
o efeito da variabilidade da oferta em toda a 
região. Para o mesmo serviço, a casuística pode 
compreender: diferentes instituições prestadoras; 
diferentes requisitos ou fluxos de procedimento 
conforme a situação específica do solicitante, ou 
diferentes canais de prestação.19  Essa casuística 
se multiplica se levamos em conta a variabilidade 
que pode ocorrer no tempo e entre países. Isso 
significa que é preciso encontrar uma definição 

precisa de cada serviço transacional a ser 
analisado, que seja única para todos os países. 
Essa definição deve incluir uma descrição do 
evento que dá início à prestação do serviço, do 
evento que o conclui e do resultado concreto que 
caracteriza o procedimento. Esse processo de 
homogeneização deve identificar qual de todas as 
variantes de um serviço é a mais representativa, 
excluindo-se os casos especiais (Anexo 1);

• usar o mesmo questionário, que será adaptado 
exclusivamente em função das diferenças 
linguísticas próprias de cada país.20 

• aplicar critérios de amostragem uniformes.

Adaptabilidade: O modelo deve ser adaptável às 
diferentes realidades sociais e institucionais dos países 
da ALC. Consequentemente, é preciso assegurar que:

• a medição considere eventuais diferenças nos 
diferentes países;21

• a definição do conjunto de atributos de qualidade e 
satisfação seja suficientemente flexível para adaptar- 
se aos diferentes tipos de serviços na região;

• as perguntas da pesquisa se adaptem à 
especificidade linguística local de cada país, a fim de 
assegurar sua compreensão pelos entrevistados;22

  o modelo pode ser aplicado nos três níveis 
de governo (órgãos nacionais, subnacionais e 
municipais).

Periodicidade: Embora a medição possa ser 
realizada de forma esporádica, seus benefícios 
aumentam se ela for aplicada periodicamente. O 
ideal é que a medição seja institucionalizada e possa 
ser usada como um instrumento de avaliação de 
melhorias contínuas.

Deve-se ter em conta que o objeto a ser medido não 
é estático. Os elementos que constituem a qualidade 
e a satisfação dos cidadãos variam entre regiões ou 

18 O Anexo 7 inclui exemplos como o ACSI e o CMT.
19 Por exemplo, na solicitação de renovação de documento de identidade, se adotaria como procedimento padrão a solicitação feita no território 
nacional e como situação especial a que é feita do exterior.
20 É permitida a inclusão de perguntas específicas para um serviço particular em alguns dos países. Não obstante, essas perguntas não serão 
incluídas nas análises estatísticas.
21 Os fatores que influem na satisfação dos cidadãos podem variar conforme a região ou o país e, inclusive, no nível de províncias/regiões/ 
departamentos.
22 Pode-se avaliar a possibilidade de realizar a pesquisa externa em todas as línguas oficiais de cada país e não apenas na principal.



Resumo metodológico   .   29

países e conforme as sociedades evoluem. Portanto, 
medições periódicas são necessárias para identificar 
mudanças nas necessidades dos cidadãos.

Essas mudanças, por sua vez, implicam 
ajustes no modelo. A flexibilidade do marco de 
medição proposto permite ao modelo incorporar 
sucessivamente novos serviços e novos países 
e atualizar os determinantes da satisfação. Uma 
gestão correta do modelo garantirá a inclusão de 
mudanças, sem comprometer a integridade ou o 
valor dos dados históricos.

Viabilidade: Uma das dificuldades que um projeto 
desse tipo pode enfrentar é o financiamento. Se o 
custo de implementação da metodologia não for 
razoável, o exercício teórico do seu desenho não 
terá efeitos práticos. Portanto, deve-se procurar usar 
técnicas com uma boa relação custo-benefício. Isso 
poderia implicar uma solução de compromisso entre 
o grau de precisão e o orçamento permitido. Sem 
essa solução, a execução periódica será inviável.

Conceitos básicos

Esta seção descreve os principais conceitos nos 
quais a metodologia está estruturada.

Qualidade e satisfação cidadã: Os conceitos de 
qualidade e satisfação no que se refere a serviços 
ou produtos, como muitos outros conceitos hoje 
comuns na administração pública, têm sua origem
na esfera privada. Suas definições estão 
interligadas a tal ponto que alguns autores as 
consideram o mesmo conceito (Jaráiz Gulías e 
Pereira López, 2006).

Independentemente da diversidade encontrada 
nas definições e das propostas teóricas para 
a sua medição, há consenso em relação a 
determinados elementos:

• a avaliação dos serviços não deve se limitar 
a efetividade e eficiência em termos de seus 
processos, mas também deve levar em conta os 
juízos de valor das pessoas que recebem o serviço;

• a pesquisa de satisfação cidadã deve incluir 

a identificação e a análise das variáveis que a 
impulsionam (Moliner, Berenguer e Gil, 2001). 
Entre os determinantes da satisfação, as 
expectativas anteriores à prestação do serviço 
desempenham um papel de destaque. Esses 
determinantes normalmente são identificados por 
meio de grupos focais.23 

Qualidade: Para a qualidade há diferentes definições 
(Reeves e Bednar, 1994):

• grau de conformidade de um produto ou serviço 
com suas especificações previamente documentadas;

• grau de adequação de um produto ou serviço à 
finalidade ou ao propósito esperado pelos clientes;

• grau de superioridade (ou excelência) (González 
Simancas, 1991) – em confiabilidade, durabilidade, 
materiais, quantidade de defeitos, etc. que um 
produto ou serviço apresenta em relação a outro 
produzido para o mesmo fim.

No que se refere à qualidade, o presente estudo 
se dedicará a analisar os sistemas de gestão da 
qualidade, ou seja, as estruturas institucionais, as 
políticas e os processos de negócios (incluindo 
os recursos e as tecnologias empregados na sua 
execução) que cada organização define com 
o objetivo de fornecer serviços e produtos de 
qualidade, entendendo-se esta como um alto grau 
de adequação às necessidades dos cidadãos.

Satisfação: A satisfação pode ser definida 
basicamente como a avaliação que os clientes 
fazem da sua experiência quando recebem um 
produto ou serviço. Essa avaliação pode ou 
não incluir o preço, a transação para adquiri-lo, 
a entrega, o seu desempenho quando usado 
ou consumido, conhecimentos anteriores, etc. 
(Zeithaml, Parasuraman e Berry, 1993; Johnson e 
Fornell, 1991).

Cabe mencionar que a natureza específica de 
cada instituição influencia o nível de satisfação de 
seus clientes. É muito provável que uma instituição 
que tem como atividade principal a administração 
de benefícios ou a manutenção de parques tenha 
níveis de satisfação superiores aos de outra 

23 Os grupos focais (em inglês “focus groups”) não foram usados neste projeto. Em contrapartida, aproveitou-se o conhecimento gerado por projetos 
similares, adotando-se no modelo os determinantes que são comuns a todas as metodologias analisadas.
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que desempenha funções regulatórias como a 
arrecadação de impostos. A natureza da missão de 
cada instituição afeta as expectativas dos cidadãos 
e, por conseguinte, a percepção posterior da 
qualidade do serviço.

Para os fins deste projeto, o estudo da satisfação 
cidadã requer a definição de três variáveis: 
satisfação explícita, implícita e prevista.

Satisfação explícita: É o nível de satisfação que cada 
entrevistado afirma ter como resposta à seguinte 
pergunta direta: “Em geral, como você avalia o 
grau de satisfação da experiência que teve com o 
serviço?” (pergunta PG_3).

Satisfação implícita: É a variável alvo do estudo, ou 
seja, o que essa metodologia toma como satisfação 
cidadã. É obtida calculando-se a média entre a 
satisfação explícita (PG_3), já descrita, e a distância 
que os cidadãos percebem entre sua experiência e 
o que consideram um serviço ideal. Esse conceito 
(distância do ideal) é resumido na pergunta PG_6: “A 
qualidade do serviço poderia ser melhorada...”. Pela 
forma como a pergunta foi estruturada, a fórmula é:

S  =  ROUND ( SE + (11 - C) )
                       2

onde:

S  =  satisfação.
SE  =  satisfação explícita (resposta PG_3).
C  =  distância de um serviço de qualidade ideal 
(resposta PG_6).

A razão pela qual a satisfação explícita não é 
considerada representativa da satisfação real, 
ou seja, a razão pela qual foi preciso definir a 
satisfação implícita é que, ao responder à pergunta 
explícita, os entrevistados tendem a considerar 
apenas alguns aspectos da sua experiência – 
aqueles de que mais se recordam –, esquecendo 
aspectos importantes que não deixaram impressões 
marcantes na sua memória. Ao acrescentar uma 
pergunta que os faz pensar em um ideal, é possível 

que os entrevistados incorporem aspectos que não 
consideraram na pergunta explícita (MORI Social 
Research Institute, 2002).

Satisfação prevista: É simplesmente a que surge 
do modelo preditivo construído neste projeto e que 
produz uma satisfação a partir de diferentes cenários 
de atributos.

Expectativas: As expectativas são a imagem, 
consciente ou inconsciente, que ocorre aos 
cidadãos a respeito da experiência que terão com 
o serviço antes de recebê-lo. Os entrevistados 
são solicitados a comparar a experiência real 
com a esperada. É interessante analisar como 
cada uma das três situações que podem surgir 
deve ser interpretada: expectativas superiores, 
expectativas similares ou expectativas inferiores 
à experiência real.

Quando as expectativas foram mais altas do que a 
experiência real, os cidadãos sentiram frustração 
e, portanto, a instituição precisa implementar ações 
para melhorar a satisfação.24 Por outro lado, diante 
de expectativas mais baixas do que a experiência, 
os cidadãos tiveram uma grata surpresa. Talvez 
se pudesse chegar a pensar que essa é a situação 
ideal. No entanto, o que realmente ocorre é que 
expectativas baixas tendem a puxar a satisfação 
para baixo. Isso ocorre porque as pessoas tendem 
a resistir, inconscientemente, a mudar os juízos 
formados e, portanto, a imagem que permanece com 
elas será pior do que a que realmente experimentaram 
(Morgeson III, 2014).25 Portanto, também nesse caso 
os responsáveis pelo serviço deveriam considerar 
ações para corrigir a situação. A conclusão é que as 
expectativas devem estar razoavelmente alinhadas 
com a qualidade real do serviço.

Pode acontecer de as expectativas estarem abaixo 
da realidade, porque os cidadãos formaram suas 
expectativas com informações incorretas. Isso, 
por sua vez, poderia se dever a um problema 
de comunicação institucional, bastante comum 
na administração pública. O sintoma é que as 
instituições podem estar funcionando relativament e 
bem, mas os cidadãos não sabem disso. A imagem 

24 Também se poderia tentar reduzir as expectativas. O problema é que o prestador do serviço somente pode influir parcialmente nas expectativas. Isso 
ocorre porque os cidadãos constroem suas expectativas com o conhecimento que têm tanto do prestador em questão como de outros prestadores, tanto 
públicos como privados. Se os demais prestadores têm padrões elevados, será muito difícil baixar as expectativas dos cidadãos.
25 Além dos efeitos negativos na satisfação, é preciso considerar que expectativas baixas refletem uma visão negativa do Estado, dos bens públicos, da 
capacidade institucional do país e, em certo sentido, de sua capacidade de desenvolvimento. Portanto, os governos deveriam procurar reverter as visões 
negativas que não correspondem à realidade (o que deveria ser muito mais fácil do que reverter as que correspondem efetivamente à realidade).
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equivocada também poderia ser explicada pela 
diversidade de níveis de qualidade existentes no 
setor público (fato que este estudo confirmará). 
Dificilmente os cidadãos têm informações de como 
cada órgão está funcionando e, portanto, tendem a 
criar um nível de expectativas uniforme para todas. 
Nesse caso, os serviços prejudicados são aqueles 
com melhor desempenho.

Confiança na instituição e confiança no 
governo: Pode parecer surpreendente que um 
estudo sobre qualidade e satisfação inclua uma 
análise de confiança; entretanto, é preciso lembrar 
que há um vínculo entre elas. Quando a confiança 
nas instituições aumenta, os cidadãos ficam mais 
dispostos a cumprir o regulamento voluntariamente 
e, portanto, o governo poderá reduzir a intensidade 
de seus controles. Por outro lado, uma confiança 
maior facilita a cooperação entre a sociedade e o 
governo para melhorar o desempenho dos serviços 
públicos. Tudo isso se refletirá em uma regulação 
mais simples e, em última análise, em uma 
redução nos custos das transações. É mais fácil (e 
mais barato) governar em um contexto de cidadãos 
que confiam do que em um de desconfiança 
(Morgeson III, 2014).

Visão interna e visão externa: A análise de cada 
procedimento inclui duas perspectivas: a interna 
(qualidade) e a externa (satisfação). A visão interna é 
fornecida pelos responsáveis pelo serviço, por meio 
de um questionário e de entrevistas. O objetivo é 
entender como a instituição presta o serviço. A visão 
foi estruturada em 22 variáveis, que posteriormente 
são usadas para compor o Índice de qualidade. A 
pontuação atribuída a cada variável em cada caso 
está relacionada com a distância em relação a boas 
práticas de gestão.26 

Em contrapartida, a visão externa é fornecida 
pelos cidadãos, por meio de uma pesquisa 
online destinada a descrever sua experiência 
ao receber o serviço. Inclui a análise de suas 
expectativas antes do procedimento, a satisfação 
experimentada e o grau em que a satisfação 
afeta a confiança tanto na instituição prestadora 
como no governo em geral. Para entender os 

elementos que, consciente ou inconscientemente, 
os cidadãos consideram para formar seu grau de 
satisfação, o estudo também analisou um conjunto 
de 16 características relativas à prestação de 
serviços transacionais com impacto potencial 
na experiência. O conjunto inclui os custos 
para os cidadãos (em termos tanto financeiros 
como de tempo e outras dificuldades), o valor 
que receberam em troca, o desempenho dos 
funcionários que os atenderam e o tratamento 
recebido, o conforto dos centros de atendimento 
e informações sobre o procedimento. O índice de 
satisfação não é um índice composto, já que não 
é formado pela composição dos 16 atributos, mas 
obtido por respostas diretas.

Essa visão dual, além de descobrir que atributos 
de satisfação são mais valorizados pelos cidadãos, 
permite conectar a gestão do serviço com a 
experiência cidadã e identificar possíveis relações 
causais entre ambas. É assim que as informações 
coletadas levam à acionabilidade.

Voz e saída: É importante refletir sobre o valor 
da pesquisa cidadã como um mecanismo de 
retroalimentação27 para os serviços públicos. Em 
geral, há dois mecanismos de retroalimentação que 
permitem aos prestadores de serviços identificar 
rapidamente problemas de qualidade e ineficiências: 
a saída (o usuário busca outro prestador) e a voz 
(a opinião pública chega aos responsáveis pelo 
serviço). No entanto, os serviços públicos são, em 
geral, monopólios, o que significa que seus clientes 
(nesse caso, os cidadãos) são cativos.28 Nesse caso, 
as instituições públicas não podem se beneficiar 
do mecanismo de saída, mas apenas da voz 
(Hirschman, 1970).

O problema do instrumento “voz” é que, embora 
seja uma alternativa ao alcance dos cidadãos, em 
geral ele não surge espontaneamente. Ainda que 
os governos muitas vezes implementem, em maior 
ou menor medida, canais de retroalimentação, a 
grande maioria dos cidadãos nunca os usa para 
expressar suas opiniões aos governos. Esses canais 
são, geralmente, dois:29 i) a participação cidadã 
em reuniões com autoridades para discussão de 

26 Por exemplo, terão maior pontuação aqueles serviços que têm um processo perfeitamente definido e são executados de forma controlada, 
aqueles em que novas TI estejam sendo usadas com mais intensidade, aqueles em que tenha sido implementado um modelo de gestão para o 
relacionamento com os cidadãos, etc.
27 O termo em inglês é feedback, que significa “informação ou crítica útil  dirigida a alguém indicando coisas que poderiam ser feitas para melhorar 
seu desempenho”. O termo tem sua origem na eletrônica e descreve o uso de parte da saída de um sistema para corrigir eventuais desvios da 
saída desejada.
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iniciativas ou para prestação de contas; e ii) os 
mecanismos de reclamações e sugestões.

O primeiro instrumento em geral é usado por uma 
parcela muito pequena de cidadãos, com um perfil 
sociodemográfico específico (nível de escolaridade 
relativamente alto, disponibilidade de tempo e, 
em muitos casos, interesse direto nos temas em 
questão). Essa possível baixa representatividade 
das pessoas que usam o mecanismo poderia levar a 
decisões que não beneficiam a maioria, mas apenas 
alguns grupos (Miller e Miller Kobayashi, 2000). 
Por outro lado, no caso do segundo instrumento, 
diversos fatores contribuem para que o seu potencial 
não seja aproveitado, entre eles: i) processos 
complicados para apresentar reclamações ou 
sugestões; ii) a percepção de que o esforço exigido 
para o exercício da voz não será compensado 
pelos resultados que forem obtidos; e iii) a falta 
ou a lentidão de resposta dos responsáveis pelos 
serviços, o que possivelmente decorre do alto risco e 
do baixo valor que se dá ao mecanismo.

A conclusão que se pode extrair da análise dos 
pontos fracos desses dois instrumentos é que 
o mecanismo “voz” precisa ser estimulado e 
reforçado, pois do contrário as instituições públicas 
ficam sem nenhum canal de retroalimentação 
efetivo. Uma pesquisa cidadã como a que é 
apresentada nessa metodologia pode contribuir 
para esse fim, se obtiver a participação daqueles 
que não fazem parte do serviço. Além do caráter 
monopolista dos serviços públicos, é importante 
prestar atenção no caráter coercitivo existente em 
muitos casos. Isso complica ainda mais as coisas: 
nessas situações, além de não haver um prestador 
alternativo, também não existe a opção de não 
solicitar o serviço.

Medição de desempenho: Outro elemento que 
ameaça a melhoria da qualidade dos serviços 
públicos é o fato de que em praticamente todos 
os marcos de medição de desempenho das 
instituições públicas a satisfação cidadã não é 
considerada um indicador necessário. Assim, as 
instituições estão sendo avaliadas sem considerar 

em que medida estão realizando sua missão; ou 
seja, até que ponto a prestação dos serviços é de 
qualidade, eficiente e efetiva.

Modelo teórico

O modelo conceitual adotado foi construído a 
partir de marcos existentes que têm uma trajetória 
suficientemente comprovada nos países em que são 
aplicados. Isso significa que para a caracterização 
da visão tanto interna como externa foram adotadas 
estruturas de variáveis (atributos e determinantes) 
comumente aceitas, combinando alguns conceitos 
e adaptando à realidade da ALC e aos objetivos do 
projeto tudo o que foi necessário. 

O modelo inclui o desenvolvimento de um algoritmo 
para simular cenários com diferentes valores de 
determinantes, para que se veja qual seria o impacto 
na satisfação em cada caso.

Estrutura do modelo de medição: O modelo 
pressupõe que todos os aspectos da gestão de 
serviços analisados têm algum grau de impacto em 
um ou vários determinantes da satisfação.

Com a visão interna busca-se caracterizar a 
qualidade da gestão do serviço. Para tanto, são 
definidas cinco dimensões:30 i) como o processo 
administrativo está definido e é gerenciado; ii) 
que recursos são usados para executá-lo; iii) que 
TI são usadas no processamento; iv) como é a 
gestão da instituição e a da regulação associada 
ao procedimento;31 e v) como é gerenciado o 
relacionamento com os cidadãos.32 

Por outro lado, com a visão externa busca-se 
caracterizar a experiência vivida por cada usuário. 
Quatro dimensões são definidas: i) o impacto das 
principais características que definem o processo na 
experiência do usuário; ii) o atendimento recebido 
dos funcionários;33 iii) o estado das instalações em 
que o procedimento foi realizado; e iv) a qualidade 
das informações sobre o procedimento fornecidas 
pelo Estado.

28 Esse estado de cativo não deve ser interpretado como equivalente a indefenso ou inofensivo, uma vez que os cidadãos dispõem de instrumentos 
para exigir o cumprimento dos seus direitos.
29 Não se considera aqui a “voz” em processos eleitorais ou plebiscitos, por se tratar de procedimentos que não podem ser usados com 
frequência e porque seu impacto direto na qualidade dos serviços é apenas para mudar os responsáveis e não para solucionar problemas com os 
responsáveis atuais.
30 As variáveis que compõem a visão interna são descritas no Anexo 3.
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O gráfico 1 mostra a representação esquemática 
dessa estrutura. Para cada uma das variáveis que 
compõem cada dimensão foi definida uma ou mais 
perguntas nos respectivos questionários (interno 
e externo). Os diferentes valores das variáveis 
permitem entender onde estão os pontos fortes 
e fracos da gestão (além de contribuir para a 
construção de um índice composto de qualidade) e 
que determinantes da satisfação são importantes.

• Tempo
• Complexidade
• Requisitos
• Gestão de reclamações

Atributos

Qualidade
interna

Visão
interna

Visão
externa

Satisfação
cidadã

Dimensões Dimensões Determinantes
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Gráfico 1. Modelo de medição. Dimensões e variáveis de qualidade e satisfação

31 Nessa dimensão são analisados os modelos de gestão da qualidade em uso. É preciso considerar que diferentes modelos e ferramentas de 
gestão geram culturas organizacionais que facilitam ou dificultam a eficiência, a inovação, o foco nos cidadãos, a implementação de melhorias, o 
monitoramento da gestão e a avaliação de políticas e resultados.
32 Uma boa relação com os cidadãos permite não apenas servi-los melhor e de forma mais personalizada, mas também captar a visão que eles têm 
do serviço. 
33 O atendimento é um componente sumamente importante da experiência dos cidadãos. Há estudos que sustentam essas afirmações e mostram 
que os cidadãos dão mais valor a um tratamento justo e respeitoso do que ao resultado da interação (Morgeson, 2014).
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Fonte: Elaboração própria.
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As 16 variáveis da visão externa são consideradas 
determinantes da satisfação; no entanto, a análise 
estatística é que determinará se de fato todas o 
são. Além das variáveis apresentadas no diagrama 
anterior, na visão externa foram consideradas as 
seguintes variáveis-chave: satisfação, expectativas, 
confiança na instituição prestadora e confiança no 
governo. Suas relações básicas são apresentadas 
no gráfico 2.

Visão externa: pesquisa online 
feita pelo Facebook

Esta seção apresenta o modelo de coleta de dados 
para a pesquisa de satisfação. Deve-se ter presente 
que o estudo realizado é do tipo exploratório. 
Primeiro, descreve-se o processo de coleta de dados 
e, em seguida, realiza-se uma comparação entre a 
técnica adotada e alternativas de uso comum.

Devido ao caráter inovador da técnica empregada, 
para a prova de conceito decidiu-se implementar – 

Gráfico 2. Relação entre determinantes e variáveis-chave
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paralelamente – uma pesquisa presencial limitada 
que permitisse comparar resultados. Essa pesquisa 
é apresentada no Anexo 4.

Coleta de dados: Existem diferentes metodologias 
para a coleta de dados: pesquisas (presenciais 
domiciliares, presenciais de interceptação, telefônicas 
ou por correio eletrônico), cliente incógnito, etc. 
Para os fins deste estudo, optou-se por uma 
modalidade online, tomando como base amostral a 
rede social Facebook e usando sua plataforma para 
convidar os usuários a responder a um questionário 
autoadministrado (ou seja, sem a intervenção ou 
ajuda externa de um entrevistador).

Os principais elementos da coleta de dados externos 
são descritos a seguir: estrutura de amostragem, 
questionário, pré-teste, procedimento e filtros de 
qualidade aplicados.

Estrutura de amostragem - Facebook: As pesquisas 
buscam obter informações de uma população alvo 
a partir de uma amostra representativa. O objetivo é 
fazer inferências sobre a população total, com base 
nas respostas dos participantes da amostra.

As amostras são coletadas da estrutura de 
amostragem.34 Como primeira alternativa, buscou-se 
trabalhar com a estrutura de amostragem ideal, ou 
seja, com o conjunto de todos os usuários recentes 
de cada serviço, o que requer contatar cada um 
deles. Assim, cada instituição foi solicitada a fornecer 
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os dados de contato de seus usuários; no entanto, 
apenas 1 das 36 instituições pôde fornecê-los. Por 
essa razão, foi preciso encontrar uma alternativa.

Como já se apontou, a opção adotada foi considerar, 
em termos de estrutura de amostragem, os usuários 
do Facebook em cada país. A escolha foi respaldada 
pela possibilidade de se contar com um espaço que 
contivesse os usuários do serviço, que permitisse 
contatá-los sem dispor de seus dados de contato 
e que ele pudesse ser feito a um custo mínimo. É 
possível que no futuro surjam espaços que cumpram 
esses requisitos e também sejam mais apropriados 
do que o Facebook.

Os usuários são detectados na rede social e, de 
acordo com critérios de representação mínima, 
convidados a responder ao questionário. Isso significa 
que as amostras são extraídas do subconjunto da 
população usuária do Facebook em cada um dos 
países, e que a população não usuária da rede social 
é excluída. A diferença entre a população de cada 
país e o espaço amostral pode ser vista no Anexo 
4: 50 % da população da ALC usam a Internet. 
Considerando-se unicamente os países que fazem 
parte do piloto, a penetração da Internet alcança uma 
média de 56 %.35 Entretanto, nem todos os usuários 
da Internet são usuários do Facebook. A penetração 
da rede social na ALC alcança uma média de 43 %, 
e de 49 % nos países que participam do piloto.36 O 
gráfico 3 mostra os respectivos valores para cada 
país participante do piloto.

34 A estrutura de amostragem é “a lista de elementos da população alvo em estudo, da qual é possível selecionar amostras” (McDaniel e Gates, 
2011, pág. 418). Uma estrutura de amostragem pode ser uma lista de eleitores registrados, um catálogo telefônico, uma lista de empregados, ou o 
registro de ruas e quarteirões.
35 Esses dados correspondem a 2014 (Banco Mundial). Tudo indica que em 2015 os números foram maiores, muito provavelmente em torno de 
60 % para os países do piloto.
36 Facebook AdsManager, https://www.facebook.com/ads/manager/. Consultado em novembro de 2015.

Usuários do FB (%) Usuários do FB (milhões)

65 % 12

55 % 9

45 % 6

35 % 3

25 % 0
Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e 

Tobago
Uruguai

Fonte: Facebook (novembro de 2015).
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Esses níveis de penetração do Facebook criam um 
viés para a estrutura de amostragem caracterizado 
por uma sub-representação dos segmentos de 
níveis educacionais e socioeconômicos mais 
baixos e de idosos. No entanto, essa situação 
pode ser compensada, pelo menos parcialmente, 
aplicando-se uma amostra que busque uma 
representação mínima para todos os segmentos 
sociodemográficos básicos, o que é possível 
porque, em princípio, há usuários do Facebook em 
todos os segmentos demográficos básicos.

Portanto, a representação dos membros da 
população-alvo de um determinado segmento 
demográfico que não estão no Facebook pode 
ser obtida por intermédio de pessoas do mesmo 
segmento e que estão na rede. Supõe-se que 
ambos os grupos têm experiências e atitudes 
semelhantes em relação aos serviços públicos.37

Um ponto muito relevante dessa análise da 
representatividade das amostras é que não apenas 
não se teve acesso aos dados de contato de usuários, 
como também não foi possível conhecer o perfil 
demográfico dos usuários de cada serviço, uma vez 
que as instituições avaliadas não dispunham dessas 
informações. Esses dados teriam permitido atribuir 
pesos a cada segmento demográfico. Os perfis 
demográficos variam de um serviço para outro. Em 
alguns casos são semelhantes ao perfil demográfico 
do país (por exemplo, para a renovação de documento 
de identidade), mas em outros, não (por exemplo, para 
a matrícula de uma criança em uma escola, em que 
a proporção de pessoas entre 30 e 45 anos é maior e 
praticamente não há pessoas acima de 65 anos que 
realizem o procedimento).

Finalmente, é importante destacar que a evolução 
recente da proporção de usuários da Internet e do 
Facebook na ALC sugere, com certeza praticamente 
absoluta, que esse número continuará aumentando 
em todos os países.38 Isso significa que a estrutura 
de amostragem adotada tenderá a conter todos 
os usuários, o que contribuirá para aumentar a 
precisão dos resultados.

Em resumo, os seguintes benefícios do uso do 
Facebook podem ser mencionados:

• tem um nível alto e crescente de penetração;

• supre a falta de informações de contato dos 
entrevistados: é possível contatá-los sem a 
necessidade de conhecer seu número de telefone ou 
seu endereço físico ou de correio eletrônico;

• apresenta um grau de cobertura geográfica muito 
alto (sempre que houver conectividade), o que permite 
contatar pessoas às quais as pesquisas presenciais 
não têm acesso;

• permite redirecionar diariamente os convites 
realizados, de modo a conseguir entrevistados para os 
segmentos cujas quotas estão mais defasadas;39

• o custo por resposta válida é significativamente 
menor que o de uma pesquisa presencial (a relação 
para a prova de conceito foi de 3 para 1), sendo 
esse aspecto vital para a viabilidade do projeto.

No caso dessa estrutura de amostragem, foram 
definidos os tamanhos necessários de cada amostra 
– para cada país e serviço – de forma a manter um 
erro de amostragem inferior a 5 % e um nível de 
confiança de 95 %.40

Questionário: Para cada um dos determinantes 
apresentados no modelo teórico é definida uma 
pergunta a ser respondida pelos entrevistados. 
Essas perguntas, juntamente com aquelas 
correspondentes às variáveis-chave, às variáveis 
iniciais de filtro e às variáveis demográficas (entre 35 
e 40 no total), formam um questionário que deve ser 
respondido no tempo máximo de 15 minutos.

A estrutura e a extensão dos questionários é 
a mesma para os seis países. Podem ocorrer 
variações pontuais entre os seis serviços (perguntas 
específicas de um serviço e não de outro) e também 
mudanças na redação das perguntas (para adaptá-
las à linguagem local). Por esse motivo, há 36 
questionários diferentes.

37 Isso não se aplica a alguns aspectos específicos. Por exemplo, as preferências relativas ao canal de atendimento podem conter um viés em 
relação ao canal online se a pesquisa foi realizada por esse canal.
38 Segundo o site data.worldbank.org, nos últimos 10 anos o aumento anual absoluto da proporção de usuários da Internet na ALC variou entre 2,23 
% e 4,64 %, motivo pelo qual o cenário mais conservador seria um aumento anual absoluto dessa taxa acima de 2 %.
39 Por exemplo, em determinado momento deixa-se de enviar convites a homens com menos de 40 anos de determinada cidade, e reforça-se o 
envio de convites a mulheres acima de 65 anos de outra área do país.
40 Como não se conhecia o tamanho real da população de estudo, considerou-se para esse cálculo que a população era praticamente infinita. Essa 
é uma suposição conservadora, uma vez que envolve tamanhos de quotas maiores do que os correspondentes a populações finitas.
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O questionário foi estruturado nos quatro blocos 
citados abaixo.

• Perguntas iniciais de filtro, para selecionar a 
população alvo (pessoas que receberam o serviço 
no último ano) e determinar que os potenciais 
entrevistados não sejam afetados por restrições 
básicas (possível conflito de interesse e outras).

• Perguntas relativas à satisfação com o serviço.41 
Avaliação de atributos de satisfação por meio de 
perguntas e respostas em uma faixa de pontuação. 
Foi selecionada a escala de 1 a 10 para todas 
as variáveis, o que significa que os cidadãos 
que responderam à pesquisa podiam dizer se 
concordavam ou não com as afirmações que lhes 
eram apresentadas, escolhendo um valor entre 
1 e 10, onde 1 significava discordância total e 
10 concordância total. Essa escala permite uma 
distribuição ampla das respostas, uma vez que não 
inclui uma opção neutra (já que tem um número par 
de opções), obrigando os entrevistados a expressar 
uma reação positiva ou negativa. O ponto neutro 
ou de indiferença da escala é 5,5. Esse bloco é 
dividido em cinco seções: i) perguntas gerais e sobre 
variáveis-chave; ii) perguntas sobre o procedimento 
(tempo, custo e esforço de deslocamento); iii) 
perguntas sobre o tratamento recebido; iv) perguntas 
sobre o local de atendimento; e v) perguntas sobre 
as informações disponíveis. Para alguns serviços 
há, ainda, perguntas específicas que coletam 
informações que não fazem parte do modelo.

• Perguntas abertas destinadas a coletar informações 
não estruturadas que os entrevistados considerem 
necessário fornecer.

• Dados de caracterização demográfica e de contato:
> dados de caracterização sociodemográfica: 
principalmente a entidade subnacional de residência 
(região, província e comuna no Chile; província e 
cantão no Equador; província, distrito e município 
no Panamá; departamento e distrito no Paraguai; 
município em Trinidad e Tobago; e departamento e 
localidade no Uruguai); gênero; faixa etária; etnia; 
e nível socioeconômico. Essas perguntas permitem 
caracterizar o entrevistado e monitorar as quotas 
demográficas planejadas. No caso da etnia, foi 

aplicada a mesma pergunta incluída no censo de 
cada país. Para o nível socioeconômico, aplicou-se 
a mesma pergunta usada pelo Latinobarómetro,42 
com um destaque: os entrevistados se autodefinem;
> dados de contato: foram solicitados (com resposta 
opcional) para permitir a verificação das respostas 
e a participação em um sorteio para aumentar o 
número de respostas.

Pré-teste: Para garantir a robustez do instrumento 
de medição, foi realizado um teste prévio, 
comumente denominado pré-teste. Trata-se de uma 
aplicação muito reduzida, em que se buscam erros 
de desenho (possível falta de clareza dos textos, 
falta de continuidade, padrões de salto deficientes), 
novas alternativas para perguntas previamente 
codificadas e fechadas, bem como a reação geral 
dos entrevistados. Também é testado o tempo 
necessário para que os entrevistados respondam ao 
questionário (que deveria ser inferior a 15 minutos) 
e são feitas estimativas da taxa de resposta e dos 
resultados esperados por dia.

O pré-teste foi realizado com metodologia 
idêntica à da pesquisa real. Incluiu 360 pesquisas 
distribuídas em vários serviços em todos os países. 
Como resultado, identificou-se uma baixa taxa de 
respostas para Benefício por deficiência e corrigiu-se 
a redação de várias perguntas.

Processo: Como indicado anteriormente, a coleta 
de dados foi realizada por meio de uma pesquisa 
online na rede social Facebook. Para tanto, foram 
desenvolvidas as atividades abaixo.

• A pesquisa foi programada na plataforma de 
pesquisas online SurveyMonkey (www.
surveymonkey.com). Para cada país foi gerado um 
link de acesso à pesquisa diferente, a partir do qual a 
pesquisa era habilitada para os seis serviços do país.

• Por meio do Facebook foram enviadas mensagens 
publicitárias convidando as pessoas a participar 
da pesquisa. O Facebook permite direcionar as 
mensagens para diferentes segmentos demográficos 
(localização geográfica, idade e gênero) e outros 
critérios de segmentação. A inclusão de um usuário 
do Facebook em um determinado segmento é 

41 As perguntas correspondentes a esse bloco constam do Anexo 3.
42 http://www.latinobarometro.org/.
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autoidentificada. Dependendo da taxa de respostas, as 
mensagens são repetidas, o que permite exibi-las em 
diferentes seções da tela do usuário, a fim de aumentar 
sua visibilidade. Nos casos em que a instituição 
dispunha de dados de contato que podiam ser usados 
para a pesquisa, foi possível complementar o uso do 
Facebook com um convite por correio eletrônico.

• Para a seleção de usuários dos serviços foi criada 
uma sequência de segmentação:
> na primeira, foram selecionados usuários para 
cada serviço;
> na segunda, procurou-se cobrir todas as quotas 
por gênero e idade;
> na terceira, procurou-se cobrir todas as quotas por 
localização geográfica.

• Com um clique no link de um anúncio, os 
entrevistados acessavam o formulário na internet 
previamente programado (no jargão técnico, um 
landing). No início do questionário foram incluídas 
perguntas de “filtro”, de forma que somente os 
entrevistados qualificados pudessem continuar. 
Essas perguntas são essenciais para o restante 
da pesquisa: servem para determinar que serviços 
o entrevistado usou e, a partir daí, aplicar uma ou 
outra variante do questionário.

• Uma vez passado o filtro, o entrevistado responde 
às perguntas substantivas e demográficas e, 
opcionalmente, as referentes a dados de contato.

• Os resultados da pesquisa foram baixados, e filtros 
adicionais de qualidade, aplicados. Finalmente, foram 
enviados para aprovação e processamento analítico.

Filtros de qualidade para as respostas: A fim de 
garantir a qualidade e a consecução dos resultados 
do estudo, os seguintes filtros de qualidade foram 
aplicados para validar cada resposta, além dos 
próprios critérios de desenho do estudo.

• Filtro de público alvo: uma ampla lista de múltipla 
escolha incluindo os seis serviços do estudo foi 
mostrada aos entrevistados. O potencial entrevistado 
era solicitado a selecionar aqueles que havia usado 
nos últimos 12 meses. Se indicasse não haver 
usado nenhum dos procedimentos listados ou se 

selecionasse um serviço não pertencente ao conjunto 
dos seis do piloto, sua participação era dada por 
encerrada. Se selecionasse serviços válidos, podia 
continuar com o questionário correspondente.

• Controles de tempo de resposta: a plataforma de 
captura de dados permite registrar o horário de início 
e fim da sessão automaticamente, tornando possível 
realizar estatísticas sobre os tempos médio, mínimo 
e máximo de resposta ao questionário.

• Controles de IP repetidos: em todos os casos, o 
endereço de IP do entrevistado é registrado como 
forma de bloquear eventuais novas tentativas. Não 
são permitidas duas respostas a partir do mesmo 
endereço de IP.

• Controles de contas de Facebook repetidas: não 
são permitidas duas respostas a partir da mesma 
conta de Facebook para um mesmo serviço.

• Aleatoriedade: a plataforma permite que se façam 
perguntas em ordem aleatória para minimizar o viés 
decorrente da ordem das perguntas.

• Relatório diário: é produzido um relatório sobre 
o progresso e o desenvolvimento da pesquisa, 
em termos de pesquisas tanto respondidas como 
descartadas.

• Depuração de straightliners.43

Comparação de metodologias de coleta de 
dados: Esta seção apresenta uma análise 
comparativa das metodologias de coleta de dados: 
presencial, telefônica e online. O objetivo da análise 
é apresentar os pontos fortes e fracos de cada uma, 
a fim de contextualizar a validade da técnica adotada 
para este estudo. Todas compartilham a dificuldade 
imposta pela falta de dados demográficos e de 
contato dos usuários de cada serviço.

Pesquisa presencial: Tradicionalmente, a pesquisa 
presencial tem sido a ferramenta mais usada. Vários 
estudos, entre eles o de Díaz de Rada (2012), 
reconhecem suas vantagens em termos de acesso 
à população alvo e à possibilidade de dispor de 
erros de amostragem precisos (sobretudo pesquisas 

43 “Tendência que consiste em que o entrevistado marque sempre a mesma opção” (http://www.investigacionmercados.es/como-reducir-el-
straightlining/, consultado em maio de 2015).
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presenciais domiciliares). É apropriada para 
questionários extensos e com perguntas complexas 
que requerem uma explicação verbal adicional a 
entrevistados com baixo nível educacional. É mais 
confiável em relação aos dados demográficos, já 
que estes podem, até certo ponto, ser verificados 
pelo entrevistador. No entanto, tem contra si o fator 
custo (é consideravelmente mais cara que as outras 
opções), erros que podem ser introduzidos pelo 
entrevistador e a inibição que este pode causar ao 
entrevistado em perguntas sensíveis, abertas ou que 
requeiram reflexão. 

Há dois tipos de pesquisas presenciais: as 
domiciliares e as de interceptação (aquelas em 
que o entrevistador aborda as pessoas em um 
espaço público, por exemplo à saída de um 
centro de atendimento ao cliente). A construção 
de estruturas de amostragem em domicílios é 
limitada pela dificuldade de acesso aos indivíduos 
selecionados. Entre outros aspectos, os altos 
níveis de insegurança que assolam a região se 
traduzem em um alto nível de desconfiança, 
levando os moradores a não abrir a porta para os 
entrevistadores. Isso resulta em menor precisão e na 
necessidade de substituir as amostras selecionadas 
originalmente, o que, por sua vez, aumenta os 
custos da coleta de dados.

As entrevistas por interceptação não permitem 
selecionar os elementos da população alvo com 
os mesmos níveis de aleatoriedade das pesquisas 
domiciliares. Para um estudo como este, seria 
preciso cobrir todos os pontos e canais de 
atendimento, em diferentes horários e dias. Isso 
implica custos demasiadamente altos e se torna 
impraticável caso se queira ter uma visão com 
distribuição geográfica representativa para todos 
os serviços. Por outro lado, embora a seleção de 
amostras possa ser planejada detalhadamente, 
grande parte da seleção acaba sendo feita pelo 
entrevistador e não pelo planejador. Outras 
desvantagens que podem ser mencionadas são a 
falta de privacidade para o entrevistado e o incômodo 
causado por não haver previsto que ia responder a 
uma pesquisa que pode durar 20 minutos.

A pesquisa à saída do centro de atendimento 
ao cliente se diferencia das demais nos tipos 
de informações que são obtidas das pessoas 

consultadas. Como a pessoa acabou de ter a 
experiência, a resposta é dada por “alguém que está 
vivenciando”. Em contrapartida, nas outras técnicas, 
transcorrido já algum tempo da experiência, quem 
informa é “alguém que está recordando”. Muitas 
vezes essas duas visões diferem (podem até mesmo 
parecer contraditórias), sem que se possa afirmar 
que uma ou outra seja incorreta (Kahneman, 2011).

Pesquisa telefônica: As pesquisas telefônicas foram 
bem-sucedidas especialmente por sua capacidade 
de penetração nos domicílios, superando todas 
as barreiras de acesso próprias das entrevistas 
personalizadas já mencionadas. Apresentam 
como vantagens o baixo custo e a facilidade 
para realizar várias tentativas de contato com um 
domicílio, reduzindo o número de domicílios não 
contatados. No entanto, sua efetividade relativa 
(em relação à taxa de respostas obtidas) começou 
a cair com o surgimento, primeiro, das secretárias 
eletrônicas e dos identificadores de chamadas e, 
depois, com a disseminação da telefonia móvel. 
Por outro lado, a restrição – já existente para as 
entrevistas por meio da telefonia fixa – de que o 
questionário fosse relativamente curto para evitar 
níveis elevados de deserções, foi agravada pela 
telefonia móvel, aumentando, assim, as limitações 
para a profundidade do questionário. Outro fator 
que afetou negativamente essa modalidade foram 
as práticas de marketing agressivas que promoviam 
produtos mascarando o motivo da chamada com 
pesquisas falsas.

Pesquisa online: À medida que o uso da Internet 
se tornou mais generalizado, as sondagem online 
como ferramenta de pesquisa de mercado também 
aumentaram.44 Suas vantagens e desvantagens foram 
abordadas por diversos autores, e algumas já foram 
mencionadas neste documento. Os principais aspectos 
destacados pela literatura especializada são:

 maior cobertura geográfica, uma vez que a Internet 
permite o acesso, a custos razoáveis, a pontos 
distantes, onde a metodologia presencial é inviável 
(Roztocki, 2001);

 o grau de penetração da Internet impõe vieses 
(Fricker et al., 2005);

 melhor relação custo-benefício e um custo que 

44 O estudo anual mundial “European Society for Opinion and Marketing Research” indica que 45 % das pesquisas são realizadas usando-se a 
técnica online. Pesquisa de Mercados (McDaniel e Gates, 2011).
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praticamente não depende do tamanho da amostra 
(Couper, Traugott e Lamias, 2001);

 menor tempo de coleta de dados e independência 
do tempo em relação ao tamanho da amostra 
(Roztocki, 2001). A independência de custo e tempo 
permite extrair amostras maiores, a fim de melhorar 
a representatividade;

 maior nível de sinceridade devido à 
autoadministração. Também, mais tempo para 
pensar as respostas, algo particularmente valioso 
nas perguntas abertas e naquelas que requerem 
um mínimo de capacidade de abstração. Além da 
sinceridade, os indivíduos ficam mais desinibidos 
quando se comunicam pela Internet do que em 
pessoa (Chang e Krosnick, 2003);

 possibilidade de monitoramento automático e em 
tempo real das respostas, e controle instantâneo de 
respostas duvidosas (Fricker et al., 2005);

 redução de erro humano como consequência da 
desintermediação45 (Roztocki, 2001).

Conclusões: Claramente, todos os métodos 
apresentam vantagens e desvantagens e são mais 
ou menos apropriados, dependendo de quatro 
aspectos fundamentais: i) os objetivos ou o tipo 
de pesquisa; ii) o contexto em que a pesquisa é 
realizada; iii) a possibilidade de compensar as 
fraquezas inerentes ao método; e iv) a relação 
custo-benefício que se esteja disposto a assumir 
(viabilidade financeira). Considerando-se as quatro 
dimensões, seria possível afirmar que efetivamente 
não há alternativa melhor para o estudo da 
satisfação cidadã do que a que foi adotada. Há, 
inclusive, estudos sobre a matéria que analisam a 
precisão das diferentes alternativas, sem encontrar 
diferenças significativas.46 Cabe mencionar que 
o aspecto em que o instrumento online mais se 
destaca é na relação custo-benefício.

Em contrapartida, considerando-se a penetração 
da Internet e a participação nas redes sociais, 

que vêm aumentando em todo o mundo (e a um 
ritmo relativamente superior na nossa região), 
seria possível esperar que, em um futuro bastante 
próximo, esse método venha a apresentar vantagens 
em relação aos demais, tal como já se observa em 
países com alta penetração da Internet, como, por 
exemplo, os Estados Unidos. Por outro lado, cabe 
ressaltar que a maior penetração faz com que a 
população alcançável se aproxime cada vez mais 
da população total, o que tende a eliminar quaisquer 
vieses que possam ocorrer na atualidade em termos 
de faixas etárias, níveis educacionais e níveis 
socioeconômicos.

Enquanto as diferenças entre a estrutura de 
amostragem do Facebook e a população total não 
forem suficientemente pequenas, teremos que 
continuar nos perguntando – no caso de um estudo 
de satisfação cidadã com serviços transacionais – 
se há diferenças significativas entre os indivíduos 
que pertencem ao Facebook e os que estão fora 
desse universo. Da mesma forma, cabe perguntar 
se há diferenças significativas entre as opiniões 
daqueles que aceitam o convite para participar da 
pesquisa e os que o recusam. Em princípio, não 
há razão para crer que essa diferença exista.47 De 
qualquer forma, é preciso lembrar que a falta de 
conhecimento preciso do universo de usuários de 
cada serviço é um fator mais influente do que a 
técnica de coleta adotada.

Visão externa: análise estatística

Nas pesquisas sociais sobre as preferências das 
pessoas é possível distinguir fundamentalmente duas 
abordagens: a dedutiva, que mede diretamente as 
preferências dos cidadãos, e a indutiva, que infere as 
preferências a partir da análise das avaliações dos 
atributos de um serviço. Em ambos os casos podem 
ser empregadas técnicas quantitativas.

Perguntar a um indivíduo diretamente quais são 
suas preferências (abordagem dedutiva) apresenta 
uma desvantagem para a priorização dos atributos 

45 Por se tratar de uma pesquisa autoadministrada, elimina-se uma fonte de erro: o entrevistador. Não obstante, é preciso reconhecer que o 
entrevistador é valioso em casos de perguntas complexas ou de entrevistados com baixo nível educacional.
46 Conde e Cremonte (2015) analisaram a qualidade das pesquisas por meio de uma análise das diferenças significativas entre as três modalidades 
mais comuns: autoadministradas online; autoadministradas com lápis e papel e as administradas presenciais, e chegaram à conclusão de que não 
há diferenças de precisão entre as três modalidades.
47 Miller e Miller Kobayashi (2000) sustentam que, apesar dos níveis educacionais mais baixos, os homens e as minorias étnicas tendem a 
estar sub-representados (nos Estados Unidos) entre as pessoas que respondem às pesquisas realizadas por correio ou telefone, aquelas que 
respondem e aquelas que não o fazem têm, em geral, opiniões semelhantes sobre a qualidade dos serviços prestados pelo governo.
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de maior impacto na satisfação. A dificuldade reside 
em que, intencionalmente ou não, a veracidade 
das respostas não reflete necessariamente o seu 
comportamento na realidade. Isso ocorre porque, em 
geral, os cidadãos não formulam um juízo reflexivo 
prévio da importância de determinados atributos da 
satisfação. Portanto, este projeto preferiu adotar a 
abordagem indutiva.

Neste capítulo será aplicada a Teoria da Ação 
Racional (Ajzen e Fishbein, 1980), por meio 
da qual é definido um modelo quantitativo que 
permite averiguar a importância de cada atributo 
da satisfação, com base na atitude e nas crenças 
declaradas. Essa teoria considera duas dimensões 
– uma cognitiva e outra sensitiva. A primeira explica 
as crenças sobre algo e é usada para identificar os 
atributos que influenciam a satisfação, enquanto a 
segunda explica a intensidade dessas crenças e 
é usada para quantificar o grau de importância de 
cada atributo.

Tomando como base esse modelo, serão 
estimados, por um lado, a importância geral 
atribuída pelos cidadãos a cada um dos atributos 
do serviço e, por outro, os cenários que poderiam 
ocorrer a partir da ação sobre um determinado 
atributo. Com o uso de técnicas de aprendizagem 
estatística (statistical learning) será possível inferir 
as respostas dos cidadãos e o modelo subjacente 
que explica a satisfação. Essa aprendizagem é 
usada para explicar uma variável dependente ou 
um objetivo (a satisfação) a partir de uma série 
de variáveis independentes (as respostas dos 
cidadãos a perguntas sobre diferentes aspectos 
específicos do serviço). O modelo obtido permite 
apresentar diferentes cenários de acordo com 
possíveis evoluções (melhora ou piora) dos 
atributos da satisfação.

A análise estatística segue uma sequência de 
atividades: análise descritiva, importância dos 
atributos e modelo preditivo.

Análise descritiva: Nessa atividade verifica-se 
a validade de cada resposta e analisa-se o grau 
de independência das variáveis (atributos).48 

Por meio dessa análise obtém-se a redução da 
dimensionalidade.

Inicialmente, cada pergunta do questionário reflete um 
atributo que deve ser avaliado, presumindo-se que, em 
princípio, todos influem na satisfação. No entanto, isso 
pode não ser verdadeiro e, nesse caso, o modelo pode 
ser simplificado, descartando-se variáveis que podem 
ser explicadas totalmente por outras, obtendo-se, assim, 
um conjunto de dimensão mínima.

Primeiramente realiza-se a análise exploratória, para que 
se possa compreender a reação dos entrevistados diante 
de cada pergunta. Analisa-se a distribuição estatística 
das perguntas, a fim de detectar eventuais erros de 
programação da pesquisa, vieses nas respostas, etc., e, 
assim, poder tomar como válido o conjunto de respostas 
a uma pergunta.

Um segundo passo é o estudo do desvio 
intraquestionário, por meio do qual a resposta de cada 
entrevistado é analisada para detectar respostas falsas, 
que são descartadas. Na prova de conceito 2 % das 
respostas obtidas foram eliminadas.

O terceiro e último passo é conhecido como 
análise de componentes principais49 (PCA, por 
sua sigla em inglês). A limpeza de dados realizada 
nos dois passos anteriores permite iniciar o trabalho 
com dados confiáveis. Esse é o passo em que são 
detectadas eventuais redundâncias nas perguntas e nos 
conceitos, que pareciam diferentes mas que os cidadãos 
identificam como similares (por exemplo, para eles, 
esforço de deslocamento e número de passos poderiam 
ser a mesma coisa).

Cabe notar que somente em alguns cenários 
especiais os atributos acabam sendo substituídos 
pelos componentes principais para as fases seguintes. 
No caso deste projeto, comprovou-se que o uso dos 
componentes não melhorou os resultados do ponto 
de vista estatístico. Por esse motivo, nas atividades 
subsequentes continuou-se a trabalhar com os atributos.

Importância de atributos: Com os resultados da 
análise exploratória (ou seja, com um bom conhecimento 
dos dados coletados), passa-se a determinar que 

48 Atributos são abstrações que fazemos de uma realidade complexa e entrelaçada. Isso faz que na maioria dos casos haja algum grau de 
correlação entre eles. Por exemplo, o tempo investido na realização de um procedimento pode estar estreitamente relacionado com a diligência dos 
funcionários ou com a possibilidade de que o procedimento possa ser realizado pela Internet.
49 Os principais componentes são um conjunto reduzido de novas variáveis linearmente não correlacionadas entre si e que contêm as mesmas 
informações estatísticas que o conjunto de variáveis no qual a análise PCA está sendo aplicada
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atributos têm alguma incidência sobre a satisfação, em 
seguida são identificados os mais importantes, que são 
classificados por seu grau de relevância.

A análise da importância de atributos é precedida de 
uma análise bivariada,50 pela qual são identificados 
os atributos que, de forma independente, estão 
correlacionados com a satisfação. Essa análise não 
identifica o grau ou a direção da correlação entre as 
duas variáveis, ou seja, não permite descrever ou 
quantificar a importância de cada atributo na satisfação.

Uma vez identificadas todas as variáveis 
correlacionadas com a satisfação, o trabalho 
prossegue com a importância dos atributos. Nessa 
atividade é empregada uma análise multivariada. 
Isso significa que são analisados, ao mesmo 
tempo, todos os atributos de cada dimensão 
(processo, atendimento aos cidadãos, instalações e 
informações), e não cada atributo isoladamente.

Determinam-se os mais importantes (com maior 
impacto na satisfação) e o grau de influência relativa 
de cada um. O algoritmo usado para essa análise é 
conhecido como Random Forest. Os resultados são 

normalizados atribuindo-se um valor de 100 ao atributo 
mais importante. Os demais atributos recebem valores 
relativos ao mais importante.

Após uma análise inicial, considerou-se necessário 
excluir as expectativas como determinantes da 
satisfação na análise de importância, uma vez que 
a correlação entre ambas é muito alta. Isso confirma 
que expectativas e satisfação são dois conceitos 
estreitamente ligados. Se fossem incluídas como 
atributos, o resultado seria um modelo falso em 
que muito poucos atributos ou nenhum seriam 
estatisticamente significativos.

O resultado é uma lista priorizada dos atributos que 
determinam a satisfação dos cidadãos. A tabela 1 
mostra um exemplo da importância de atributos.

A análise de importância somente determina a 
criticidade do atributo, e não como os cidadãos estão 
avaliando o desempenho da instituição em relação 
a esse atributo. São os cidadãos que determinam a 
importância, e a capacidade da instituição para influir 
nela no curto prazo é limitada. A instituição pode e 
deve influir no desempenho referente a cada atributo.

50 O termo “bivariada” significa que esse tipo de análise deve refletir se há ou não uma correlação entre duas variáveis; por exemplo, entre 
satisfação e esforço de deslocamento.

Atributo Classificação Grau de 
importância Processo Atendimento Instalações Informações

Importantes ou com alto impacto
Tempo de processamento 1 100

Imparcialidade 2 86

Diligência 3 47

Cortesia 4 35

Honestidade 5 29

Profissionalismo 6 27

Empatia 7 24

Informações sobre o procedimento 8 22

Custo 9 21

Conforto 10 20

Razoabilidade dos requisitos 11 17
Impacto baixo ou nulo

Acessibilidade do local 12 7

Clareza 13 4

Esforço de deslocamento 14 2

Usabilidade 15 2

Navegação 16 1

Tabela 1. Exemplo de resultados normalizados da análise de importância: solicitação 
de consulta médica no Panamá

Fonte: Elaboração própria. 
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Pode ser útil ilustrar para cada serviço a relação 
entre importância e desempenho para todos 
os atributos. Isso é feito, em geral, com uma 
representação em quadrantes, conforme se 
apresenta no gráfico 4.

Cada atributo está localizado em uma das quatro 
zonas. Na zona 1, a importância é alta e o 
desempenho é baixo. O ideal é que nenhum atributo 
caia nessa zona; por outro lado, seria prioritário investir 
na melhoria daqueles que ali aparecem. Na zona 2, 
tanto a importância como o desempenho são altos. 
Essa é a zona ideal na qual deveriam estar localizados 
os atributos mais importantes, e é preciso assegurar 
que aqueles já relacionados permaneçam lá. Na zona 
3, a importância é baixa mas o desempenho é alto, o 
que poderia indicar que recursos em excesso estão 
sendo investidos para manter o nível de qualidade de 
um atributo que os cidadãos não consideram relevante. 
Finalmente, na zona 4 tanto a importância como o 
desempenho são baixos. Enquanto a importância 
permanecer baixa, não há motivo para preocupação. 
Em suma, a zona 1 requer mudanças urgentes, a zona 
3 indica um possível desperdício de recursos, e as 
zonas 2 e 4 refletem uma gestão correta.

Modelo preditivo: Nessa atividade é definida uma 
técnica com base nos tipos mais frequentes de 

algoritmos preditivos, e o algoritmo para prever a 
satisfação é construído com base no desempenho 
dos atributos mais importantes. Isso explica a 
contribuição de cada atributo para a satisfação e 
testa diferentes cenários para se observar quais 
seriam os diferentes impactos na satisfação.

Diferentes alternativas foram consideradas modelo 
preditivo: redes neurais, regressão linear múltipla, 
regressão logística e árvores de decisão.51 Esses 
quatro métodos foram comparados em termos 
da facilidade na interpretação de resultados, da 
capacidade para representar não linearidades, do 
erro quadrático médio (R2) e da capacidade de acerto 
(porcentagem de casos acertados, ou seja, onde a 
previsão feita pelo modelo estatístico estava correta). 
As redes neurais apresentaram o melhor resultado 
para os indicadores estatísticos (R2 e acerto); no 
entanto, têm a desvantagem de ser difíceis de 
interpretar.52 Mas a dificuldade pode ser reduzida se o 
modelo preditivo for complementado com informações 
sobre a importância de atributos. Por essas razões, 
essa foi a técnica finalmente adotada.

Redes neurais são redes artificiais que simulam o 
comportamento neural dos seres vivos. Funcionam 
recebendo um conjunto de estímulos que são 
processados e produzem uma determinada saída. 
Para identificar a função matemática que relaciona 
estímulos (entradas) com resultados, a rede recebe um 
treinamento com todo o conjunto de dados disponíveis, 
a partir dos quais se conhecem os estímulos (as 
respostas dos entrevistados às perguntas sobre os 
atributos) e o resultado (a satisfação informada pelos 
cidadãos). Os dados de aprendizagem são aplicados 
iterativamente, e os comportamentos que cada 
neurônio deve apresentar (componente básico do 
algoritmo) são ajustados. Desse modo, a rede passa 
a ser uma representação do sistema e saberá qual 
resposta corresponde a uma nova entrada. O gráfico 5 
apresenta o diagrama de uma rede neural.

Por meio de um software estatístico foram 
construídas 35 redes neurais, uma para cada país e 
serviço,53 capazes de prever a satisfação a partir dos 
atributos de entrada (o modelo é, na realidade, um 
conjunto de 35 modelos).

51 O Structural Equation Modeling (SEM) não foi considerado por ser uma técnica mais confirmatória do que preditiva. Isso significa que sua 
aplicação está condicionada ao conhecimento prévio especializado do setor e da população de estudo. Não é uma técnica que busca descobrir ou 
identificar relações e padrões, mas sim confirmar uma hipótese de relações e componentes existentes, proposta por especialistas.
52 Não é possível representar o resultado como uma equação linear ou por meio de condições de fácil compreensão.
53 Embora fossem 36 os serviços analisados, houve um caso para o qual não foi possível coletar informações. A seção correspondente aos 
resultados para o serviço Benefício por deficiência apresenta mais detalhes sobre o caso que precisou ser excluído.
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Gráfico 4. Importância vs. desempenho

Fonte: Elaboração própria. 
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O gráfico 6 apresenta um exemplo de como 
a satisfação é prevista. A entrada nas redes 
neurais (Artificial Neural Networks – ANN) é o 
conjunto de atributos mais importante. A esse 
conjunto deve ser agregada, como entrada, a 
variável expectativas, que é diferente das demais 
entradas porque a instituição não pode modificá-
la diretamente, já que ela é o resultado indireto de 
suas ações. Portanto, não é usada para definir os 
diferentes cenários de entrada (seu valor é sempre 

aquele medido). O gráfico 6 mostra, junto a cada 
atributo, o grau de importância relativo à satisfação.

Como já foi mencionado, a rede neural permite 
prever a satisfação para cenários diferentes daquele 
identificado com a pesquisa piloto. A variação de 
alguns dos valores de entrada (o desempenho dos 
atributos mais importantes) permite obter um cenário 
hipotético de melhoria, para o qual o modelo produz 
o valor de satisfação correspondente como saída. 
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Gráfico 5. Diagrama de uma rede neural

Gráfico 6. Exemplo do modelo de satisfação cidadã

Fonte: Elaboração própria.
Observação: Foi criado um modelo por serviço para cada país, incorporando, em cada caso, os atributos mais importantes (que variam de um caso 
para outro).

Fonte: Elaboração própria. 

dados$PG 4

dados$PP 1

dados$PS 3

dados$PU 3

dados$SAT MÉDIA
dados$PI 3

dados$PU 2

dados$PP 9

dados$PP 8



Resumo metodológico   .   45

Assim, é possível estimar a variação da satisfação 
como resultado da melhoria de uma variável (por 
exemplo, tempo de processamento) ou de um 
conjunto de variáveis (por exemplo, empatia e 
imparcialidade).

Paralelamente, devem ser consideradas as 
estimativas de custo dos projetos que permitiriam 
criar o cenário que está sendo testado. Desse modo, 
os responsáveis pelos serviços podem escolher a 
opção com a melhor relação investimento-impacto. 
É assim que essa ferramenta pode se tornar um 
instrumento que facilita a tomada de decisões na 
hora de definir programas de modernização.

Cabe lembrar que o modelo responde a um cenário 
de variáveis inter-relacionadas, e que não há uma 
resposta linear para qualquer variável específica. 
Isso é coerente com o fato de que muitas variáveis 
não são independentes entre si. Isso significa que se, 
por exemplo, a meta de melhorar o desempenho do 
tempo de processamento for escolhida, deixando as 
demais variáveis fixas, essa poderia ser considerada 
uma situação inexequível e, portanto, os resultados 
teriam um grau de precisão menor.

A tabela 2 apresenta um exemplo ilustrativo de 
aplicação do modelo na tomada de decisões.

A rede neural indica, portanto, os diferentes 
resultados relativos à satisfação que seriam obtidos 
para cada uma das três intervenções consideradas. 
Para os fins de tomada de decisões, essas 

Cenário No. 1 Cenário No. 2 Cenário o No. 3

Variáveis sobre as quais se
planeja agir Tempo de processamento Empatia Profissionalismo 

Informações sobre el Processo

Valor atual 5,3 4,8 4,5 
6,0

Satisfação atual 4,4

Descrição do cenário O desempenho da variável
aumenta 1 ponto (para 6,3)

O desempenho da variável
aumenta 1 ponto (para 5,8)

O desempenho das variáveis 
aumenta 1 ponto

(para 5,5 e 7,0, respectivamente)

Resultado da avaliação dos cenários com o modelo preditivo ANN

Satisfação prevista 5,5 5,2 5,4

É possível estimar a 
variação da satisfação 
como resultado 
da melhoria de 
uma variável (por 
exemplo, tempo 
de processamento) 
ou de um conjunto 
de variáveis (por 
exemplo, empatia e 
imparcialidade).

*

Tabela 2. Caso de uso do modelo preditivo

Fonte: Elaboração própria.
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informações deverão ser consideradas em conjunto
com os custos de cada uma das intervenções 
(análise de custo-efetividade).

O gráfico 6 mostra que o exercício incluiu a 
modelagem da relação entre satisfação e confiança 
no governo e na instituição, por meio de um modelo 
de regressão linear, com a satisfação como única 
variável preditiva dos dois tipos de confiança. O 
gráfico também mostra os coeficientes obtidos com 
a regressão e permite observar que o coeficiente 
correspondente à confiança na instituição é maior do 
que o correspondente à confiança no governo. Isso 
significa que as melhorias que podem ser obtidas 
na satisfação teriam um impacto maior na imagem 
da instituição do que na do governo, embora a 
contribuição fosse positiva em ambos os casos. Esse 
resultado é coerente com o esperado, uma vez que a 
confiança no governo está sujeita a muitos elementos 
não avaliados neste estudo e não relacionados à 
satisfação com um serviço transacional.

Visão interna: índice de qualidade

Esta seção descreve a análise quantitativa da visão 
interna. O objetivo é compreender quais fatores da 
gestão das instituições estão afetando os níveis de 
qualidade e, consequentemente, os de satisfação 
cidadã. As informações foram fornecidas pelas 
próprias instituições por meio de questionários e 
entrevistas. Essas informações se refletiram em um 
conjunto de variáveis usadas para caracterizar a 
situação de cada serviço e para construir um índice 
composto de qualidade.

Conforme se apontou na seção “Estrutura do 
Modelo de Medição”, as variáveis da visão interna 
estão agrupadas em cinco dimensões. O Índice de 
qualidade tem a seguinte forma:

IC = w1 P + w2 Rec + w3 TI + w4 GyR + w5 Rel

onde:

IC = Índice de qualidade da gestão.
P = pontuação da dimensão Processo.
Rec = pontuação da dimensão Recursos.

TI = pontuação da dimensão Tecnologias da 
Informação.
GyR = pontuação da dimensão Gestão e regulação. 
Rel = pontuação da dimensão Relacionamento com 
os cidadãos.

O primeiro passo é definir o peso relativo que 
essas dimensões devem ter para que o índice 
composto represente, da maneira mais fiel possível, 
a distância que pode existir entre a situação para 
cada serviço e suas boas práticas de qualidade 
geralmente aceitas. Como não há uma definição 
de referência a esse respeito, é possível conceber 
inúmeras soluções válidas.

Como primeira aproximação foi considerado o 
critério de simplicidade. Isso levou à consideração 
de uma ponderação equiproporcional.54 Em 
seguida, foi realizada uma análise mais profunda, 
considerando-se as variáveis que compõem cada 
dimensão e analisando-se robustez e sensibilidade. 
Decidiu-se ajustar a equiproporcionalidade, 
adotando-se, finalmente, o seguinte modelo:

IC = ¼ P + ¼ Rec + ¼ TI + ⅛ GyR + ⅛ Rel

É possível que pesos melhores, e até mesmo um 
conjunto de dimensões da gestão da qualidade 
mais apropriado do que o adotado, pudessem ser 
propostos. No entanto, é importante ter presente que 
se trata tão somente de uma média cujo objetivo é 
considerar a qualidade em termos gerais e que, em 
si, não possui informações acionáveis. De qualquer 
forma, esses pesos devem ser revistos em cada 
nova edição da medição.

Os responsáveis pelos serviços que se propuserem 
a trabalhar nas fraquezas identificadas deverão 
basear sua análise não nessa média, mas sim nas 
variáveis que compõem cada dimensão, que são 
descritas no Anexo 3, no qual também se pode ver 
o peso relativo de cada variável na dimensão a que 
pertence. Uma vez definidos os pesos relativos 
das dimensões, calcula-se a pontuação de cada 
uma delas. Antes disso, as variáveis devem ser 
normalizadas (são redimensionadas para que seus 
valores caiam no intervalo [0,1]).

54 “A ponderação por meio de pesos da mesma quantia (equiproporcionalidade) é a metodologia mais difundida e aplicada em pesquisas empíricas, 
dada a sua pouca dificuldade operacional e à facilidade associada à interpretação dos resultados” (Domínguez Serrano et al., 2011). Há diversos 
índices compostos que aplicam a equiproporcionalidade (por exemplo, o de Desenvolvimento Humano [IDH–PNUD] o de Desempenho Ambiental 
[EPI–Universidade de Yale]), e outros que aplicam pesos diferenciados (por exemplo, o modelo EFQM).
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A pontuação de cada dimensão será dada por:

            Ni

Dimensióni = ∑ wki Iki , para i = 1,2,3,4,5
         K=1

onde:

i = cada dimensão (D1 = P, D2 = Rec, D3 = TI, D4 = 
GyR, e D5 = Rel).
Ni = número de variáveis da dimensão i.
wki = os pesos relativos das variáveis na dimensão i.
Iki = as variáveis normalizadas.

Execução 2015 do projeto SV

A ideia do projeto SV foi concebida e desenvolvida 
durante 2014, e a prova de conceito realizada em 
2015. O projeto foi dividido em quatro fases:

• Desenvolvimento da metodologia de medição: 
construída com base na experiência regional e 
internacional. As principais atividades foram:
> seleção dos serviços a serem avaliados;
> definição dos princípios básicos de desenho;
> definição da técnica de coleta de dados e do 
modelo de medição (estrutura de dimensões e 
variáveis que compõem as visões interna e externa);
> desenho dos respectivos questionários;
> definição do modelo de análise estatística dos 
dados coletados.

• Coleta de dados: para a visão interna, os 
responsáveis por cada serviço responderam a 
um questionário e participaram pessoalmente de 
uma entrevista; para a visão externa, foi realizada 
uma pesquisa pelo Facebook, com cidadãos que 
haviam realizado algum dos procedimentos. Em 
ambos os casos solicitou-se que as respostas 
correspondessem ao período compreendido entre 1º 
de junho de 2014 e 31 de maio de 2015.

• Análise estatística e consolidação das informações: 
foram determinados a importância e o desempenho 
de cada atributo da satisfação cidadã, um algoritmo 
preditivo da satisfação foi construído a partir dos 
valores de seus atributos, e regressões e correlações 
entre diversas variáveis foram determinadas.

• Preparação do documento final.

Para a prova de conceito procurou-se trabalhar 
com um conjunto de serviços e outro de países que 
fossem de tamanho reduzido e representativos. 
Foram definidos dois conjuntos: um de seis países 
e outro de seis serviços (tendo-se trabalhado, 
consequentemente, com 36 casos de serviços 
diferentes). A seleção dos países buscou incluir 
a diversidade de situações que ocorrem na 
região. Quatro das cinco regiões do BID estavam 
representadas nesse conjunto. Os países que 
participaram da prova foram: Chile, Equador, 
Panamá, Paraguai, Trinidad e Tobago e Uruguai.

Os seis serviços incluídos na prova de conceito foram 
selecionados pelos países seguindo o procedimento 
descrito mais adiante. Primeiro, uma lista de 
procedimentos potenciais associados aos principais 
eventos de vida55 foi compartilhada com esses países, 
solicitando-lhes que priorizassem a lista com base em 
quatro critérios de relevância.

• Impacto (número de usuários anuais): quanto 
maior o número de usuários de um serviço, maior o 
impacto da qualidade da prestação do serviço no 
conjunto da sociedade.

• Disposição dos responsáveis pelo serviço para 
implementar melhorias no curto ou médio prazo: 
destinada a identificar planos de melhoria que o 
projeto SV pudesse avaliar rapidamente.

• Suposição de um nível de satisfação baixo: 
permite aproveitar a oportunidade para confirmar a 
suposição.

• Importância política: permite incluir serviços cuja 
melhoria faz parte da agenda atual do governo.

Naturalmente, as prioridades estabelecidas por cada 
país foram diferentes. Isso levou a uma solução 
de compromisso que contemplasse tanto quanto 
possível cada uma das seis propostas. Como já 
se mencionou anteriormente, os seis serviços 
finalmente selecionados foram: i) solicitação 
de avaliação de deficiência ou de benefício por 
deficiência (Benefício por deficiência); ii) solicitação 
de consulta médica no sistema público de saúde 

55 Entende-se por “eventos de vida” aquelas mudanças relevantes na situação ou na circunstância de uma pessoa: por exemplo, ter um filho, casar-
se, atingir a maioridade, mudar-se, iniciar uma atividade econômica ou uma relação trabalhista, ficar desempregado, aposentar-se, etc.
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(Solicitação de consulta médica); iii) denúncia de 
furto ou roubo sem violência física (Denúncia de 
furto); iv) Registro de nascimento; v) matrícula de 
uma criança em uma escola pública (Matrícula em 
escola); e vi) renovação de documento de identidade 
(Renovação de RG).

Uma vez selecionados os serviços, procedeu-se à 
homogeneização de sua definição.56  Para tanto, 
foram solicitadas aos governos informações de cada 
serviço referente a regulação, casuística do serviço 
(vários possíveis casos do mesmo procedimento) 
e número e perfil demográfico dos usuários.57 De 
todas as alternativas possíveis para um mesmo 
procedimento, adotou-se para este estudo a de 
uso mais comum. Depois que os serviços foram 
perfeitamente definidos e homogeneizados, iniciou-
se a medição, com o envio dos questionários da 
visão interna aos responsáveis pelos vários serviços. 
Paralelamente, foram iniciados os trabalhos 
relativos à obtenção da visão externa. A coleta de 
informações foi seguida da elaboração de fichas-
resumo (Anexo 1) para cada serviço, que foram 
enviadas aos responsáveis para validação.

O convite para participar da pesquisa foi feito por 
meio do Facebook, de forma que o universo da 
pesquisa foi constituído pelos usuários dessa rede 
social. Procurou-se contar com 400 entrevistados 
por serviço em cada país;58 foram definidos números 

mínimos em termos de gênero, idade e localização 
geográfica. No total foram obtidas 11.504 respostas 
válidas para os 36 serviços. Devido à natureza 
inovadora desse método, os resultados foram 
triangulados com uma pesquisa presencial no 
Paraguai para três serviços. O Anexo 4 apresenta 
um resumo da comparação entre os dois métodos.

56 Veja o item “Comparabilidade” na seção “Princípios de Desenho”.
57 Em nenhum caso foi possível obter evidências do perfil demográfico dos usuários. 
58 Em Trinidad e Tobago a meta foi de 200 entrevistados.

O convite para 
participar da 
pesquisa online foi 
feito por meio do 
Facebook, de forma 
que o universo 
da pesquisa foi 
constituído pelos 
usuários dessa rede 
social.

*
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2. Resultados
Este capítulo apresenta os resultados do estudo. 
Primeiramente, os resultados são desenvolvidos 
no nível regional. Em seguida, os desempenhos 
regionais são analisados para cada um dos serviços. 
Por último, faz-se uma breve análise com base nas 
variáveis demográficas de cada país.

Os resultados são válidos, em rigor, apenas para o 
conjunto dos seis países e seis serviços avaliados. 
O tamanho limitado da amostra exige cautela se 
extrapolado para o restante da ALC ou para outros 
serviços. Não obstante, parece razoável supor que 
a situação nos demais países e serviços terá muitas 
semelhanças com as observadas no projeto SV.

No caso da visão externa, cabe lembrar que o estudo 
é exploratório e, portanto, os resultados representam 
uma visão aproximada do fenômeno analisado.59 

Resultados gerais

Os principais desafios no nível regional são 
apresentados a seguir. As informações coletadas 
pelo projeto SV podem ser usadas para análises 
semelhantes e mais profundas em cada país, 
embora isso esteja fora do escopo deste relatório.

As próximas seções estão divididas em dois grupos. 
As seis primeiras têm como objetivo apresentar o 
comportamento da qualidade e da satisfação em 
toda a região. Essas seções mostram como as duas 
variáveis oscilam nos diferentes países e serviços, 
como afetam as expectativas, quais características 
são mais valorizadas pelos cidadãos e a relação 
entre gestão do serviço e experiência cidadã, que 
podem servir de indicação do tipo de melhorias 
necessárias em cada caso.

As outras quatro seções apresentam potenciais 
impactos da satisfação cidadã em termos da 
relação com a confiança na instituição e no 
governo, a percepção da corrupção e as principais 
variáveis demográficas.

Insatisfação absoluta e relativa: O estudo indica 
que na região haveria insatisfação com os serviços 
públicos transacionais. Em termos absolutos, a 
média regional de satisfação com os serviços 
transacionais foi de 4,8 pontos (em uma escala de 1 
a 10), o que é inferior ao ponto de indiferença (5,5).
 
Por outro lado, como forma de contribuir para a 
interpretação do nível de satisfação obtido, pode-se 
considerar a referência do índice ACSI dos Estados 
Unidos. Embora haja diferenças entre uma e outra 
metodologia (em particular, a unidade de análise para 
o SV é um serviço transacional específico, enquanto 
no caso do ACSI trata-se da instituição prestadora), 
a forma de determinar o nível de satisfação é muito 
semelhante. No ano de 2015, o índice ACSI para a 
média do governo federal foi de 64 pontos em uma 
escala de 0 a 100 (equivalente a 6,8 na escala de 
1 a 10 usada pelo SV). A satisfação com diferentes 
ministérios variou entre 55 e 75 pontos; no período 
2007-15, o índice médio oscilou entre 64 e 69 (ACSI, 
2015). Em conclusão, na ALC o nível de satisfação 
com os procedimentos também é baixo em termos 
relativos. Da mesma forma, a referência ao índice 
ACSI é útil para a determinação de metas factíveis 
pelos governos. Um desempenho razoavelmente 
bom não precisa corresponder a um número próximo 
ao máximo da escala. Mesmo o setor privado 
com o melhor desempenho nos Estados Unidos 
(manufaturas e bens duráveis) tem uma pontuação 
média inferior a 80.

O valor de 4,8, então, não deveria ser interpretado em 
termos da distância do máximo da escala (10), mas 
sim como um indicador de desempenho relativamente 
baixo, que precisa ser melhorado. Além disso, deve-
se ter em conta que esse valor médio pode ocultar 
uma variabilidade acentuada nos níveis de satisfação 
entre diferentes serviços. Os resultados variam de 3,2 
para Denúncia de furto em um dos países a 6,7 para 
Renovação de RG em outro.

Expectativas e frustração: A média regional 
das expectativas dos cidadãos antes de receber 

59 A seção “Visão Externa: Pesquisa Online por meio do Facebook”, no capítulo 1, apresenta uma descrição do escopo e das limitações da 
metodologia adotada para a coleta de dados.



50   .   Resultados

o serviço (4,6) está abaixo da média da escala 
(5,5). A média da escala indica o ponto em que 
o esperado se iguala ao recebido.60 Como as 
expectativas, na média, foram baixas, o que os 
cidadãos efetivamente receberam foi melhor do que 
o esperado.61  De fato, verifica-se uma correlação 
inversa considerável entre expectativas e satisfação 
(-0,78).62 Os gráficos 7 e 8 mostram esses dados 
desagregados por país e por serviço.

Analisando-se a média de expectativas por país, 
observa-se que é no Chile e no Paraguai que há maior 
alinhamento entre o esperado e o recebido, enquanto 
no Equador ocorre a maior distância entre ambos. 
De qualquer forma, em todos os países a média de 
expectativas foi baixa.

Analisando-se a média regional das expectativas por 
serviço, distinguem-se três situações. Em primeiro 

60 Isso resulta da maneira como a pergunta que coleta as expectativas foi formulada (Anexo 2).
61 Isso indica que as informações prévias de que os cidadãos dispõem não correspondem à realidade, uma vez que eles acreditam que sua 
experiência será pior do que aquilo que realmente acontece (a seção “Conceitos Básicos” no capítulo 1 apresenta uma descrição das implicações 
dos diferentes valores das expectativas: expectativas baixas tendem a puxar a satisfação para baixo).
62 Cálculo feito correlacionando-se os valores das expectativas com os da satisfação para os 35 serviços avaliados na visão externa.

Gráfico 7. Expectativas médias por país
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Gráfico 8. Média regional de expectativas por serviço
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lugar, no caso do Benefício por deficiência há um 
alinhamento perfeito entre a crença prévia e o que 
acontece (cabe lembrar que o ponto de equilíbrio 
é 5,5). Em segundo lugar, a Denúncia de furto 
apresenta expectativas significativamente altas, 
indicando que os cidadãos sentiram-se frustrados 
ao realizar o procedimento. Por último, os demais 
serviços apresentam, em média, expectativas baixas 
(inclusive, surpreendentemente, nos casos de 
Registro de nascimento e Renovação de RG), o que 
significa que os cidadãos tiveram uma experiência 
melhor do que esperavam.

Variabilidade considerável nos níveis de 
qualidade e satisfação: Há uma diferença 
importante entre os serviços em termos de qualidade 
e satisfação. Em um extremo, o procedimento de 
Renovação de RG recebeu, em média, a melhor 
avaliação tanto em qualidade como em satisfação 
(6,5 e 5,8, respectivamente). No outro extremo, o 
Benefício por deficiência recebeu, em média, a pior 
avaliação de qualidade (4,7), enquanto a Denúncia 
de furto recebeu a avaliação de satisfação em 
média mais baixa (3,6). O gráfico 9 apresenta essas 
variações por serviço.

Conforme se analisou na seção “Insatisfação 
Absoluta e Relativa”, mesmo nos casos de bom 
desempenho no contexto regional (Renovação 
de RG e Registro de nascimento), os níveis de 
satisfação são relativamente baixos em comparação 
com outras regiões. Isso significa que para todos 
os casos seria preciso pensar em projetos de 
melhoria. No entanto, é provável que restrições 
orçamentárias dificilmente contornáveis exijam 

O que os cidadãos 
efetivamente 
receberam foi 
melhor do que o 
que se esperava.

*

Gráfico 9. Média regional de qualidade e satisfação por serviço
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uma priorização. Caso se deseje empreender um 
programa transversal de melhoria com um critério 
de priorização baseado nos níveis de qualidade e 
satisfação de cada serviço, esses índices indicariam 
por onde começar.

No entanto, é preciso lembrar que diferentes níveis 
de satisfação podem ter várias explicações. Em 
muitos casos, terão alta correspondência com o 
nível de qualidade (a correlação entre ambas as 
variáveis é de 0,38).63 Entretanto, há casos em que 
o grau de satisfação informado pelos cidadãos é 
explicado em grande parte por fatores que não estão 
relacionados com os aspectos transacionais. Esse é 
o caso, por exemplo, da Denúncia de furto, em que, 
mesmo quando a parte transacional se desenvolve 
com base em boas práticas, os cidadãos tendem a 
incluir em sua avaliação a experiência que tiveram 
como vítimas, com seus momentos desagradáveis e 
até mesmo traumáticos. Casos desse tipo requerem 

uma análise mais abrangente dos resultados de 
satisfação, vinculando-os ao tipo de serviço e sua 
evolução histórica.

O caso do Índice de qualidade é diferente, porque 
reflete a situação das diversas instituições em 
termos de maturidade e robustez dos seus 
sistemas de gestão da qualidade. Se o índice for 
baixo em comparação com serviços semelhantes 
de outros países ou, mais importante ainda, se 
for baixo em comparação com outros serviços do 
mesmo país, a situação poderá ser preocupante. 
Nesse caso, seria conveniente determinar se 
o problema se deve a diferentes capacidades 
de gestão ou a uma provável desigualdade 
na alocação orçamentária,64 ou a ambas as 
situações. De qualquer forma, esse é um 
aspecto que deve ser tratado com transparência, 
mediante a análise das causas e apontando 
possíveis correções.

O caso do Benefício por deficiência é um tanto 
preocupante, já que esse é o serviço com a 
qualidade mais baixa na média não apenas 
regional, mas também de cada um dos países.65 
Haveria, então, na região, uma visão homogênea em 
relação à prioridade secundária desse serviço.

Outra forma de observar a desigualdade entre 
os serviços de um mesmo país é observar o 
desvio padrão dos índices de qualidade de 
suas instituições. Supondo-se que a maturidade 
institucional de cada instituição esteja mais ou 
menos alinhada com a maturidade geral do 
país, a expectativa é que o desvio padrão seja 
relativamente pequeno. Entretanto, um desvio 
significativo indicaria que algumas instituições 
apresentam um desempenho exemplar (inclusive no 
nível regional), enquanto outras prestam serviços 
de qualidade muito baixa. Assim, seria possível falar 
de instituições de primeira e de segunda classe no 
mesmo país.

De fato, a variação foi mais acentuada em alguns 
países do que em outros. O gráfico 10 ilustra esse 
desvio padrão do Índice de qualidade.

63 Veja neste capítulo, na seção “O segredo pode estar na gestão das TI e do relacionamento com os cidadãos”, a análise de correlação entre 
qualidade e satisfação.
64 Uma alocação orçamentária desigual seria o reflexo de decisões de política tomadas, implícita ou explicitamente, pela sociedade e seus 
governos. 
65 Em rigor, há uma exceção: no Paraguai a Matrícula em escola tem uma avaliação mais baixa, embora sejam praticamente iguais.

Nem toda 
aproximação com
as melhores 
práticas de gestão 
contribuiria 
significativamente 
para a satisfação 
cidadã.

*
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O gráfico 10 mostra, por exemplo, que no 
Equador e Paraguai o nível de qualidade é mais 
homogêneo, enquanto no Panamá há desvios 
maiores. Considerando-se as médias de cada país, 
a qualidade tem uma variação significativa: entre 4,2 
e 7,0. Em contrapartida, a satisfação média por país 
apresenta uma variação moderada: entre 4,6 e 5,1. 
O gráfico 11 mostra essas variações por país.

Seria possível deduzir, então, que a relação entre 
os níveis de qualidade e satisfação dos cidadãos 
pode não ser proporcional.66 Isso tem implicações 
importantes para o desenvolvimento de soluções, 
já que nem toda aproximação com as melhores 
práticas de gestão contribuiria significativamente 
para a satisfação cidadã.67

Gráfico 10. Desvio padrão do índice de qualidade em cada país
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Gráfico 11. Médias de qualidade e satisfação por país

66 As diferenças poderiam ser explicadas pela forma como as duas variáveis são definidas e medidas. A satisfação depende fortemente das 
expectativas dos cidadãos antes de receber o serviço. Por sua vez, as expectativas dependem das informações de que os cidadãos dispõem 
sobre a qualidade geral dos serviços em seu país, tanto públicos como privados, e sobre o procedimento específico a ser realizado. No entanto, os 
cidadãos em geral não conhecem os níveis de qualidade em outros países, nem as melhores práticas de gestão. E mesmo quando os conhecem, 
não se espera que incluam essas informações em sua avaliação. Por isso, qualidade e satisfação são variáveis que podem mudar com certa 
independência.
67 Existe a possibilidade de que a contribuição da qualidade para a satisfação exista sempre, mas com certo atraso. Esse aspecto não pode ser 
determinado com esse estudo sem implementações regulares.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Tempo é ouro (ou, pelo menos, o mais 
importante).
Na média regional, os três atributos de satisfação 
cidadã mais importantes são (por ordem de 
importância): i) tempo total de processamento; 
ii) diligência dos funcionários (sem demoras 
desnecessárias); e iii) imparcialidade (tratamento 
justo). Seguidos a certa distância por: iv) conforto 
do centro de atendimento; v) empatia dos 
funcionários (consideração de casos especiais); e 
vi) profissionalismo dos funcionários (isto é, seus 
conhecimentos). O gráfico 12 apresenta as médias 
regionais para todos os atributos.

Para cada serviço analisado, o conjunto de atributos 
mais importantes apresenta variações; no entanto, 
há certas constantes. Como regra, os três atributos 
mais importantes em todos os países são tempo, 
diligência e imparcialidade, com exceção de Trinidad 
e Tobago (onde o terceiro atributo mais importante 
é a honestidade) e do Paraguai (onde prevalece a 
empatia). O Paraguai também é o único país onde, 
em média, o atributo mais importante não é o tempo.

Gráfico 12. Média regional da importância de atributos
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As informações sobre a importância dos atributos 
apresentadas até aqui não são acionáveis, por 
serem médias regionais ou de país. No entanto, 
as informações coletadas pelo projeto SV incluem 
uma análise mais profunda, que identifica os 
atributos importantes para cada um dos 36 serviços 
estudados. Na análise de cada serviço68 serão 
apresentados os três atributos mais importantes 
para cada um, país por país.

A análise da importância dos atributos para cada 
um dos 35 serviços junto com seu respectivo 
desempenho é um resultado muito relevante, pois 
indica o que precisa ser melhorado em cada caso. Os 
cidadãos apreciarão, mais do que tudo, uma melhoria 
imediata nos atributos de grande importância e baixo 
desempenho. A partir desses dados, o responsável 
por cada serviço pode definir objetivos de melhoria 
para otimizar a satisfação cidadã. Na maioria dos 
casos será, antes de tudo, reduzir o tempo gasto 
pelos cidadãos. Como segunda prioridade, será 
preciso trabalhar a formação profissional e os 
aspectos atitudinais dos funcionários. No terceiro 
nível de prioridades, as intervenções incluiriam a 
melhoria dos centros de atendimento e a qualidade 
das informações sobre procedimentos.

Vale a pena destacar que algumas variáveis que 
fizeram parte do modelo hipotético de determinantes 
da satisfação acabaram não sendo importantes. Por 
exemplo, a variável “Valor” (PG_7) – que procurou 
medir o valor que cada serviço proporciona aos 
cidadãos – acabou não tendo relevância para a 
satisfação. Por outro lado, a variável “Razoabilidade 
dos requisitos” (PP_9) acabou tendo alguma 
relevância em alguns serviços, mas ficou longe dos 
atributos mais importantes.

Vale lembrar aqui que, para complementar a análise 
de importância dos atributos de satisfação foi criado 
um modelo preditivo dela. Esse modelo é explicado 
na seção “Modelo preditivo”. Os testes com esse 
modelo permitem experimentar diferentes cenários 
de melhoria, para que se observe o seu eventual 
impacto na satisfação.

O canal online praticamente não é usado para 
transações
O canal de atendimento usado: A tabela 4 mostra a 
satisfação por canal de atendimento usado.

A tabela 3 apresenta a ordem de importância média 
de atributos para cada país.

Tabela 3. Importância relativa dos atributos por país

Atributo Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Tempo 1 1 1 2 1 1

Diligência 2 3 2 1 2 3

Imparcialidade 3 2 3 4 4 2

Conforto 4 10 5 6 5 5

Empatia 10 4 10 3 11 4

Profissionalismo 8 6 7 5 7 7

Honestidade 7 11 8 9 3 8

Informações sobre el Processo 5 5 11 10 8 9

Cortesia 11 7 9 7 6 10

Usabilidade 9 9 6 8 12 11

Razoabilidade dos requisitos 12 12 4 13 13 6

Esforço de deslocamento 6 14 12 14 14 13

Clareza 14 8 13 11 10

Custo 13 15 15 15 9 12

Acessibilidade do local 13 14 12 15 14

68 Veja a seção “Resultados por serviço”.

Fonte: Elaboração própria.



56   .   Resultados

Presencial Telefônico Online

% Satisfação % Satisfação % Satisfação

Chile 95 4,8 5 3,8 0 -

Equador 78 5,1 19 4,6 3 4,5

Panamá 86 4,8 12 4,6 2 5,1

Paraguai 100 4,7 0 - 0 -

Trinidad e Tobago 93 5,0 7 3,4 0 -

Uruguai 97 5,2 3 4,9 1 4,6

A primeira conclusão que se pode tirar é que o 
uso do canal online é extremamente baixo. É certo 
que para o conjunto dos serviços avaliados várias 
atividades são necessariamente presenciais, o 
que não é o caso, por exemplo, de Solicitação de 
consulta médica, Denúncia de furto e Matrícula 
em escola. Inclusive há países – por exemplo, 
os Estados Unidos – nos quais a renovação do 
documento de identidade pode ser feita à distância 
(solicitação pela Internet e recebimento pelo correio 
convencional).

Esse ponto é extremamente importante, uma vez 
que os resultados obtidos em outros países indicam 
que os serviços online não apenas aumentam a 

eficiência para o governo e reduzem os custos de 
transação para os cidadãos, mas também 
apresentam níveis mais altos de satisfação, 
semelhantes aos do setor privado.69

A Solicitação de consulta médica no Panamá é 
o único serviço que permite uma análise com 
base no canal (como tendência). Nesse caso, 
37 usuários (9,2 %) informaram haver realizado 
o procedimento pela Internet. No caso  da 
Solicitação de consulta médica no Panamá, o 
nível de satisfação tende a ser mais alto quando 
o procedimento é realizado pela Internet do que 
quando é feito por telefone. A tabela 5 apresenta 
as tendências identificadas.

69 Ver gráfico 54 do Anexo 6.

Canal de Atendimento Expectativas Satisfação Confiança na instituição Tempo de 
processamento

Presencial 3,0 4,8 5,8 6,0

Telefônico 3,4 4,6 5,2 6,3

Online 3,6 5,1 5,9 6,6

Média 3,3 4,9 5,6 6,3

Tabela 4. Satisfação média por canal de atendimento

Tabela 5. Tendências para expectativas, satisfação, confiança na instituição e tempo de 
processamento por canal de atendimento – Solicitação de consulta médica - Panamá

Fonte: Elaboração própria.
Observação: Para o canal telefônico e, sobretudo, para o canal online, o número de entrevistados é muito pequeno, o que significa que os 
resultados podem ser interpretados somente como uma constatação ou uma possível tendência.

Fonte: Elaboração própria.
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O uso do canal telefônico também é muito baixo, 
de modo que a dimensão do segmento não 
permite tomar como conclusivos os resultados 
correspondentes (a exceção é o Equador, onde o 
uso do canal telefônico é significativo). Assim sendo, 
os dados indicam uma diferença importante entre os 
canais presencial e telefônico, com um nível maior de 
satisfação no canal presencial.

O canal de atendimento preferido: O questionário 
incluiu uma pergunta sobre o canal preferido para o 

70 Não é possível determinar a dimensão desse eventual viés. Analogamente, uma pesquisa presencial introduziria um viés em favor do canal presencial.

Tabela 6. Canal preferido por país (%)

Presencial Telefônico Online Sem preferênciaa 

Chile 2,00 8,64 42,25 47,12

Equador 7,96 6,50 49,86 35,67

Panamá 3,40 12,37 40,95 43,28

Paraguai 0,20 16,97 35,64 47,20

Trinidad e Tobago 0,76 8,97 53,19 37,08

Uruguai 1,22 17,85 31,50 49,44

Média 2,79 12,17 41,08 43,96

serviço. Cabe destacar que, provavelmente, o fato de 
a pesquisa ter sido realizada pela Internet introduz 
um viés em favor desse canal.70 Consequentemente, 
é provável que a preferência por esse canal seja, 
na realidade, menor do que a detectada. A tabela 6 
mostra, para cada país, os canais de atendimento 
preferidos pelos entrevistados.

Os serviços 
online não apenas 
aumentam a eficiência 
para o governo e 
reduzem os custos 
de transação para 
os cidadãos, como 
também apresentam 
níveis mais altos de 
satisfação.

Fonte: Elaboração própria.
a O grupo “sem preferência” inclui usuários que não têm preferência por outra modalidade de acesso ou não consideram relevante o canal de 
atendimento.
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Tabela 7. Canal de preferência (%) por gênero, faixa etária e nível socioeconômicoa

 Presencial Telefônico Online Sem preferência

     Gênero

     Feminino 2,15 12,34 39,80 45,71

     Masculino 4,09 11,82 43,70 40,38

     Faixa etária

     18 - 24 3,07 12,08 40,54 44,31

     25 - 29 2,54 11,60 42,48 43,38

     30 - 39 2,31 9,20 45,14 43,34

     40 - 49 3,12 13,83 40,56 42,49

     50 - 59 3,73 15,01 36,41 44,85

     + de 60 2,78 17,86 30,85 48,51

     Nível socioeconômico

     Alto 1,67 10,47 53,72 34,14

     Médio 2,58 11,34 44,45 41,63

     Baixo 3,30 12,95 37,28 46,46

     Média 2,79 12,17 41,08 43,96

Em média, 44 % não têm preferência por um canal 
alternativo ao que usa (presencial), enquanto 
41 % teriam preferido a alternativa online. Isso é 
coerente com o conjunto de atributos que são mais 
importantes para os cidadãos, pois o canal online 
contribui para uma melhora considerável no tempo 
de processamento, diligência e imparcialidade (os 
três principais).

A tabela 7 mostra a modalidade preferida por cortes 
sociodemográficos. 

Observa-se que as preferências de mulheres e 
homens são semelhantes. No que se refere à 
idade, não são os mais jovens que preferem o canal 
online, mas sim o segmento de 30 a 39 anos. Em 
contrapartida, o grupo mais idoso é o que demonstra 
menor preferência por essa alternativa, optando pelo 
canal telefônico. Finalmente, o corte socioeconômico 
não apresentou surpresas, sendo os segmentos 
mais altos os mais interessados em um canal online. 
Seria possível dizer que as análises tanto etária 
como socioeconômica refletem lacunas digitais.

Fonte: Elaboração própria.
a Nível “Alto” inclui cidadãos que responderam “Alto” ou “Médio-alto”; e nível “Baixo”, cidadãos que responderam “Baixo” ou “Médio-baixo”.
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O segredo pode estar na gestão das TI e do 
relacionamento com os cidadãos: Outro aspecto 
de interesse é a correlação entre qualidade e 
satisfação. Cabe lembrar que ambas as variáveis 
foram medidas com metodologias completamente 
independentes: a primeira com um questionário 
respondido pelos gestores dos serviços e suas 
equipes, e a segunda com um questionário diferente, 
respondido pelos cidadãos. O Índice de qualidade 
e seus sub-índices (dimensões) são índices 
compostos que refletem a distância de boas práticas 
de gestão. Contrariamente, o índice de satisfação 
surge de uma avaliação direta dos cidadãos, que 
nem sempre conhecem e consideram as boas 
práticas de gestão ao emitir seus juízos. No entanto, 
o propósito é que ambas as medidas reflitam duas 
perspectivas de um mesmo evento e, portanto, que 
apresentem uma correlação relativamente alta.

A análise da correlação entre a satisfação 
e cada uma das dimensões da qualidade 
(processo, recursos, TI, gestão e regulação e 
relacionamento com os cidadãos)71  indicaria um 
vínculo relativamente mais forte entre a satisfação 

experimentada pelos cidadãos e os níveis de 
qualidade da gestão das TI e do relacionamento com 
os cidadãos.

A tabela 8 apresenta a correlação entre, por um 
lado, a satisfação e, por outro, a qualidade e cada 
uma de suas cinco dimensões.

71 Cabe lembrar que o modelo de dimensões é uma abstração simplificadora da realidade. Na prática, as cinco dimensões estão entrelaçadas e 
não é possível separá-las nitidamente. Por exemplo, não se pode definir um processo sem considerar as tecnologias da informação usadas para 
implementá-lo, nem separar ambos da gestão do relacionamento com os cidadãos.

Processo Recursos TI Gestão e 
Regulação

Relacionamento 
com os cidadãos Qualidade

Benefício por deficiência 0,54 0,62 0,52 -0,25 -0,03 0,51

Solicitação de consulta médica 0,81 0,32 0,33 -0,35 0,56 0,79

Denúncia de furto 0,00 -0,48 0,00 -0,31 -0,53 -0,21

Registro de nascimento -0,27 0,13 -0,48 -0,12 0,25 -0,11

Matrícula em escola 0,61 -0,28 0,53 -0,37 0,70 0,49

Renovação de RG 0,70 -0,26 0,80 0,57 0,32 0,67

Global 0,08 0,17 0,54 0,20 0,48 0,38

Tabela 8. Correlação da satisfação com a qualidade e suas dimensões

Haveria um vínculo 
relativamente forte 
entre a satisfação 
experimentada 
pelos cidadãos e os 
níveis de qualidade 
da gestão das TI e 
do relacionamento 
com os cidadãos.

Fonte: Elaboração própria.
Observação: A análise de correlações foi realizada da seguinte forma:
• Para a correlação global entre a satisfação, por um lado, e a qualidade e suas dimensões, por outro, considerou-se a pontuação obtida por 
essas variáveis para cada serviço em cada país. Isso implica 36 amostras (uma para cada um dos seis serviços em cada um dos seis países). Em 
seguida foram calculadas as seis correlações com a satisfação (uma referente à qualidade, mais uma por cada dimensão).
• Para a correlação referente a um serviço específico entre a satisfação, por um lado, e a qualidade e suas dimensões, por outro, foram 
consideradas as seis amostras possíveis para esse serviço (uma por país).
Claramente, o número de amostras é muito baixo; portanto, os resultados deveriam ser tomados como aproximações apenas.
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A correlação com a qualidade varia de média a 
alta para todos os serviços, exceto nos casos de 
Denúncia de furto e Registro de nascimento, em 
que se observa uma correlação mínima inversa. A 
explicação mais plausível para essas exceções é 
que a satisfação dos cidadãos está sendo afetada 
por fatores que vão além da qualidade.

O caso de Denúncia de furto é o mais claro e 
indica que os cidadãos não conseguiram separar o 
processo de fazer a denúncia do contexto em que 
a fazem: a situação vivida recentemente, que pode 
ser mais ou menos traumática e, possivelmente, 
o resultado negativo de não ter conseguido 
recuperar os bens roubados. No caso do Registro 
de nascimento, à primeira vista não se observa um 
efeito externo semelhante.

Surpreendentemente baixa é a correlação com 
a dimensão processo, que engloba o atributo 
mais valorizado pelos cidadãos: tempo de 
processamento. Para explicar essa singularidade 
devemos deixar de lado a média global e 
considerar a correlação para cada serviço. Dessa 
forma, observa-se que a baixa correlação tem a 
ver com os casos de Denúncia de furto e Registro 
de nascimento, que, como já foi explicado, são 
procedimentos que apresentam um comportamento 
singular. Para os demais serviços, a correlação é 
média ou alta.

Outro aspecto que deve ser considerado na 
correlação entre qualidade e satisfação é a existência 
de várias instituições prestadoras de serviços. 
Nesses casos, a análise da visão interna mostra a 
situação de uma única instituição (a mais relevante); 
em contrapartida, a análise da visão externa pode, 
em alguns casos, incluir respostas associadas a 
uma instituição diferente. No caso de Denúncia de 
furto, é possível que isso tenha ocorrido no Chile, no 
Panamá e em Trinidad e Tobago.

Essa identificação de diferentes níveis de 
intensidade na relação entre a satisfação e cada 

uma das áreas que constituem a gestão do serviço é 
um resultado muito relevante, uma vez que indicaria 
os aspectos que mais contribuem para a satisfação. 
Um alto grau de coerência pode ser visto entre esse 
resultado e o conjunto de atributos que são mais 
importantes para os cidadãos.

A gestão das TI tem um potencial inegável para 
reduzir o tempo gasto pelos cidadãos e melhorar 
a diligência dos funcionários (porque as TI são, 
acima de tudo, uma ferramenta para melhorar a 
produtividade). As TI também podem contribuir para 
a imparcialidade dos procedimentos, ao reduzir o 
número de intermediários e o poder discricionário 
que alguns funcionários poderiam exercer de 
maneira inadequada.72 A alta correlação entre TI e 
satisfação também é coerente com a preferência 
pelo canal online, conforme indicado na seção 
anterior. Além disso, a gestão do relacionamento 
com os cidadãos engloba todos os aspectos 
referentes ao contato entre cidadãos e instituições. 
Nesse sentido, abrange a gestão de capacidades 
técnicas e atitudinais dos funcionários, o conforto 
dos centros de atendimento e os canais de 
informação; cada um desses aspectos é muito 
importante para os cidadãos.

Nas seções anteriores foram indicados os 
serviços que requerem mais atenção. A seguir foi 
apresentada uma explicação de como a análise 
da importância dos atributos permite identificar o 
que os cidadãos mais valorizam em cada serviço. 
Agora indicam-se os aspectos da gestão que 
requerem medidas para melhorar a satisfação 
cidadã. O próximo passo é realizar uma análise 
mais detalhada, com vistas à formulação de ações 
específicas que precisam ser tomadas. Esses 
estudos estão fora do escopo do projeto SV.
 

72 Cabe lembrar que o poder discricionário em si não é um aspecto negativo, mas sim o contrário. Para que um trabalhador, nesse caso um 
servidor público, possa realizar seu trabalho agregando valor, e de forma eficiente, ele deve dispor de poderes discricionários razoáveis para tomar 
decisões e participar de processos inovadores. O problema surge quando, por questões culturais ou de índole pessoal, esses poderes são usados 
indevidamente. Nesses casos, lamentavelmente deve-se elevar o nível de controle, tanto ex-ante como ex-post, o que provoca um aumento da 
complexidade, do tempo de processamento e dos custos operacionais do processo.
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Confiamos nas instituições: A média regional 
da confiança na instituição prestadora do serviço 
foi de 5,9, valor que está sensivelmente acima 
da satisfação. Essa é a única variável-chave com 
pontuação média positiva (superior à média da 
escala). Sem dúvida, é um aspecto positivo que a 
imagem das instituições seja relativamente boa; no 
entanto, não está claro se essa boa imagem está 
assentada em bases firmes.

A pergunta a ser respondida é: por quê?, se a 
imagem é relativamente alta, a satisfação foi 
relativamente baixa. Uma resposta pode ser o 
histórico positivo das instituições, que poderia estar 
se aproximando de um ponto de inflexão. Também 
poderia ocorrer de os cidadãos terem maior apreço 
pela instituição em razão de outros serviços prestados 

do que do serviço analisado no marco do projeto SV. 
De qualquer forma, seja porque a qualidade entrou 
numa espiral descendente ou porque é heterogênea, 
isso poderia ser um sinal de alerta.

Cabe mencionar que foi observada uma variabilidade 
muito alta em toda a região. As instituições mais 
confiáveis são as que emitem documentos de 
identidade, enquanto as menos confiáveis são as que 
recebem denúncias de furtos. A instituição com menor 
nível de confiança recebeu uma avaliação de 3,3, e 
a mais confiável, 7,9. Os gráficos 13 e 14 mostram a 
média dessa confiança por país e serviço.
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Gráfico 13. Média da confiança na instituição por país
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Gráfico 14. Média regional da confiança na instituição por serviço

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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A figura 13 mostra que, exceto no Paraguai, a média 
da confiança na instituição prestadora é positiva 
(superior a 5,5), alcançando o máximo no Equador. A 
figura 14 mostra que a confiança na instituição é alta 
para as instituições que renovam documentos de 
identidade e baixa para as que recebem denúncias. 
É evidente que há uma influência do tipo de serviço 
nessas avaliações, embora, obviamente, essa não 
seja a explicação completa.

Finalmente, o impacto da satisfação na confiança 
na instituição prestadora foi estimado por meio de 
regressão linear, que encontrou um coeficiente 
médio moderado (0,54). Isso indica que a satisfação 
com o procedimento avaliado tem um nível de 

influência médio na percepção que os cidadãos têm 
da instituição.

Mas não confiamos no governo: A média regional 
da confiança no governo foi de 4,7, valor que está 
abaixo da confiança nas instituições. No entanto, 
uma variabilidade alta foi observada entre os seis 
países (3,3 a 6,2). Somente o Equador apresenta 
uma confiança no governo positiva (superior a 5,5). 
Os gráficos 15 e 16 mostram a média da confiança 
no governo por país e por serviço.
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Gráfico 16. Média regional da confiança no governo por serviço
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Fonte: Elaboração própria.
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O gráfico 16 mostra que, na comparação do 
comportamento dessa variável por serviço, a 
variabilidade é reduzida, com uma situação 
excepcional no caso da Denúncia de furto, tal como 
ocorre no caso da confiança nas instituições.

Finalmente, o impacto da satisfação na confiança 
no governo foi estimado por meio de regressão 
linear, que encontrou um coeficiente médio 
baixo (0,29). Isso indica que a satisfação com 
o procedimento avaliado tem um baixo grau de 
influência na percepção que os cidadãos têm do 
governo. Em outras palavras, há outros fatores, 
independentes da qualidade dos serviços, que 
estão influenciando negativamente a confiança 
geral no governo.

Qualidade e percepção da corrupção: Foram 
calculadas as correlações entre qualidade e 
satisfação por um lado, e uma série de variáveis 
socioeconômicas relevantes por outro (Anexo 

6). Os resultados são apresentados na tabela 9. 
Cabe lembrar que o número de amostras é muito 
pequeno para que os dados sejam considerados 
definitivos. Assim, é preciso considerá-los 
aproximações preliminares.

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e 
Tobago Uruguai

Correlação 
com a 

qualidade

Correlação 
com a 

satisfação
Qualidade 66 62 56 36 43 61

Satisfação 47 50 48 45 46 51

População (M) 17,8 15,9 3,87 6,55 1,35 3,42 0,58 0,05

Densidade demográfica 22 63 46 42 258 19 -0,48 -0,37

Taxa de conclusão da 9ª série 0,93 0,88 0,73 0,73 0,81 0,74 0,55 -0,02

PIB per capita (milhões de 
US$) 14,5 6,32 11,9 4,73 18,1 16,8 0,25 0,20

% usuários de Internet 72,4 43,0 44,9 43,0 65,1 61,5 0,32 0,00

Percepção da corrupção 73 33 37 24 38 73 0,70 0,48

População urbana (%) 0,89 0,64 0,66 0,59 0,09 0,95 0,67 0,54

Índice de Gini 50,4 47,3 51,7 48,3 - 41,9 -0,09 -0,72

Tabela 9. Correlação de qualidade e satisfação com as principais variáveis 
demográficas e socioeconômicas

Foi identificada 
uma correlação 
importante (0,70) 
entre o nível de 
qualidade dos 
serviços e os baixos 
níveis de percepção 
da corrupção.

Fonte: Elaboração própria.
Observação: As correlações foram calculadas com base em seis amostras apenas (uma por país). No futuro, seria conveniente testar todos os 
resultados com um número maior de países. Os números de Qualidade e Satisfação são extraídos deste estudo; os de percepção da corrupção 
são da Transparência Internacional; e os demais, do Banco Mundial.
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Uma correlação importante (0,70) foi identificada 
entre o nível de qualidade dos serviços e os baixos 
níveis de percepção da corrupção. Esse resultado 
não deveria ser surpreendente se considerarmos 
que, pela forma como a qualidade foi definida, 
uma alta pontuação corresponde a um alto nível 
de automatização da tomada de decisões, a um 
maior controle dos processos e da informação 
e a uma maior proximidade com os cidadãos. 
Reciprocamente, os incentivos para melhorar a 
qualidade são geralmente baixos em um ambiente 
com níveis de corrupção relativamente altos. 
Também foi identificada uma correlação alta com a 
taxa de população urbana.

A satisfação mostra uma correlação inversa muito 
forte (-0,72) com a desigualdade; essa relação não 
é fácil de ser explicada. Também foi identificada 
uma correlação alta da satisfação com a taxa de 
população urbana.

Gênero, etnia e área de residência
Gênero: A análise da satisfação por gênero revela 
que praticamente não há diferenças nesse aspecto. 
Em geral, as diferenças mínimas identificadas 
indicam uma satisfação ligeiramente maior entre 
as mulheres, com exceção do Paraguai, onde a 
diferença foi inversa. No Equador e no Uruguai a 
diferença é maior. Esse resultado é coerente com 
as medições do setor privado, que identificam 
maior satisfação entre as mulheres (Fornell, 2007). 

O gráfico 17 mostra os níveis de satisfação por 
gênero e país.

Etnia: Quanto às diferenças no perfil étnico, o 
estudo se deparou com a dificuldade de que o 
número de entrevistados que se identificaram 
com grupos minoritários nos países analisados 
foi insuficiente para a obtenção de resultados 
estatisticamente representativos com a 
técnica empregada. Consequentemente, na 
grande maioria dos casos não foi possível tirar 
conclusões. Para conhecer a satisfação entre 
populações indígenas seria preciso recorrer a 
técnicas presenciais que, certamente, seriam 
significativamente mais onerosas.

Os únicos casos em que foi possível extrair 
informações étnicas (somente como tendências) 
foram Panamá e Trinidad e Tobago. No Panamá, 
não houve variações no nível de satisfação entre 
os que se identificaram como afro-panamenhos 
(4,75) e os que não se consideravam negros ou 
afrodescendentes (4,80). Em Trinidad e Tobago, 
onde os principais grupos são os africanos e 
os indígenas, tampouco houve uma diferença 
significativa nos níveis de satisfação, embora 
o mesmo não tenha ocorrido nos níveis de 
confiança. O grupo indígena apresentou níveis 
de confiança mais altos do que o africano, 
particularmente no governo (6,86 contra 3,88). 
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Gráfico 17. Satisfação média por gênero e país

Fonte: Elaboração própria.
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Área de residência: Os resultados para a satisfação 
por tipo de área de residência (rural ou urbana) são 
apresentados na tabela 10.

A baixa representatividade da população rural reduz 
significativamente a precisão do resultado para esse 
segmento. Assim sendo, os dados estariam indicando 
uma semelhança importante para ambos os tipos 
de residência, com um nível ligeiramente maior na 
zona rural (o Chile seria a única exceção), com uma 
diferença máxima em Trinidad e Tobago.

Resultados por serviço

Esta seção apresenta e analisa os resultados 
da prova de conceito, focalizando cada um dos 
serviços (a definição completa de cada um dos 
serviços analisados consta do Anexo 1). A análise 
procura identificar características comuns a cada 
serviço em toda a região, bem como analisar as 
diferenças que possam existir entre os países em 
cada caso.

Vale lembrar que os procedimentos analisados 
neste projeto são, em alguns casos, o cerne de um 
serviço, enquanto em outros são apenas a porta de 
entrada para um serviço maior. Para esse segundo 
grupo, pode acontecer de haver diferenças, por 
exemplo, entre a qualidade da matrícula no sistema 
educacional e a qualidade global do sistema 
educacional; entre a qualidade da solicitação de 
consulta médica e a qualidade global do sistema 

Tabela 10. Satisfação média por área de residência

de saúde; ou entre a qualidade do processo de 
denúncia e a qualidade global do sistema de 
segurança cidadã. Em contrapartida, se uma 
relação direta for encontrada entre a qualidade da 
parte transacional e da instituição prestadora como 
um todo, o indicador de qualidade do projeto SV 
pode ser usado como representativo da qualidade 
global do serviço.

Os seis serviços considerados pertencem a uma 
das três categorias mostradas abaixo. Essa 
classificação é importante porque afeta o grau de 
satisfação dos cidadãos.

• Obtenção de um benefício (Benefício por 
deficiência).

• Serviço propriamente dito (Solicitação de consulta 
médica, Matrícula em escola e Denúncia de furto).73

• Obrigação decorrente da regulação (Registro de 
nascimento e Renovação de RG).

Este capítulo analisa os mesmos dados 
apresentados na análise geral, mas acrescenta uma 
visão específica e mais exaustiva de cada serviço. 
Em particular:

• qualidade e satisfação: é analisada a variabilidade 
para cada serviço e o desempenho das diferentes 
dimensões da qualidade;

73 Para aquelas pessoas que não têm acesso à educação privada, em geral a educação é um serviço de consumo obrigatório.

Rural Urbanaa

% Satisfação % Satisfação

Chile 8 4,6 89 4,7

Equador 16 5,2 80 5,0

Panamá 15 5,0 80 4,7

Paraguai 5 4,7 92 4,7

Trinidad e Tobago 17 5,3 71 4,8

Uruguai 6 5,3 90 5,2

Fonte: Elaboração própria.
a As porcentagens de população urbana e rural que compõem a amostra não somam 100, porque alguns entrevistados escolheram a opção “Não 
Sei”; ou seja, não se identificaram com nenhuma das duas categorias.
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• expectativas: analisa sua distância em relação 
ao ponto neutro (5,5);

• importância de atributos: embora haja 
aproximadamente dez atributos em cada caso, por 
uma questão de simplicidade apenas o desempenho 
dos três principais é apresentado e analisado em 
cada caso. As informações são mostradas em tabelas 
com um código de cores: em tom rosa, aqueles 
atributos cujo desempenho está abaixo da média 
do país (nos quais a instituição deveria trabalhar), 
e em tom cinza aqueles cujo desempenho está 
acima da média do país (os que a instituição estaria 
gerenciando corretamente);

• impacto da satisfação sobre a confiança na 
instituição e no governo: esse impacto será 
expresso por meio dos coeficientes das regressões 
lineares realizadas para cada um dos tipos de 
confiança, para cada serviço e em cada país. 
Esses coeficientes indicam a variação na confiança 
como consequência de uma variação unitária na 
satisfação. Assim, é possível ter-se uma ideia de 
quanto a satisfação influi nessas variáveis.

Por último, ao final de cada seção são apresentadas 
as boas práticas identificadas para cada serviço.74

Solicitação de avaliação ou de um benefício por 
deficiência (Benefício por deficiência): uma das 
primeiras atividades do projeto foi estabelecer uma 
definição homogênea de cada serviço. Para esse 

serviço, o critério foi considerar o procedimento mais 
relevante para o acesso a algum dos benefícios 
mais comuns para pessoas com deficiência. No 
entanto, não foi possível unificar a definição e, por 
isso, trabalhou-se com duas definições, de acordo 
com a variante mais relevante em cada país: em 
alguns casos foi a solicitação de avaliação de uma 
deficiência, enquanto em outros foi a solicitação de 
um benefício associado a uma deficiência.

Para Chile, Panamá, Trinidad e Tobago e Uruguai 
considerou-se a solicitação de um benefício 
econômico; para Equador e Paraguai considerou a 
solicitação de avaliação de uma deficiência.

No que se refere a esse serviço, não foi possível 
medir a visão interna no Uruguai, nem a visão externa 
no Paraguai. No último caso, a causa foi o número 
muito baixo de usuários do serviço no último ano. 
Em princípio, dois fatores explicariam essa demanda 
extremamente baixa: i) o serviço é prestado somente 
em Assunção (as pessoas com deficiência no 
restante do país, junto com seus acompanhantes, 
precisam se deslocar até a capital para realizar o 
procedimento); e ii) o uso do procedimento também 
é muito baixo comparado com os demais países 
(praticamente não há benefícios para pessoas com 
deficiência certificada e, portanto, em muitos casos o 
procedimento não vale o esforço).

Análise de dados:
1. Qualidade e satisfação. O gráfico 18 mostra a 
variação na região.

74 Cabe destacar que a lista não é necessariamente exaustiva e que alguns dos serviços avaliados podem contar com boas práticas que, por 
omissão involuntária, não são apresentadas aqui.
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Gráfico 18. Qualidade e satisfação – Benefício por deficiência

Fonte: Elaboração própria.
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Uma variação importante pode ser observada no 
que se refere à qualidade, com pontuações positivas 
(acima de 5,5) no Chile e Equador. Cabe destacar, 
de qualquer forma, que essas são as avaliações 
mais baixas em cada país comparadas com os 
demais serviços. A satisfação, por outro lado, 
apresenta uma variação mais moderada.

A pontuação que cada país recebeu em cada 
dimensão da qualidade pode ser vista na tabela 11.

A tabela mostra que a dimensão correspondente às TI 
é a mais fraca, claramente distante das demais. Essa 

falta de aproveitamento do potencial das TI pode ser 
um dos fatores que melhor explicam os baixos níveis 
de qualidade e satisfação para esse serviço.

2. Expectativas. O gráfico 19 mostra a variação 
na região.

Observam-se expectativas bastante próximas da 
realidade (5,5), com um leve indício de frustração no 
Chile, em Trinidad e Tobago e no Uruguai.

País Índice de 
qualidade Processo Recursos TI Gestão e 

regulação
Relacionamento 
com os cidadãos

Chile 6,0 6,9 6,0 5,3 5,5 6,3

Equador 6,1 7,5 7,1 4,6 4,9 5,5

Panamá 3,9 4,1 4,1 3,3 5,5 3,3

Paraguai 3,6 4,2 3,4 2,6 4,3 4,0

Trinidad e Tobago 3,6 2,6 3,7 2,3 7,3 4,8

Média 4,7 5,0 4,9 3,6 5,5 4,8

Tabela 11. Pontuação nas dimensões de qualidade de cada país – Benefício por 
deficiência

5,9

5,0 5,1

6,2 6,0

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Gráfico 19. Expectativas – Benefício por deficiência

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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3. Importância dos atributos. A tabela 12 mostra 
os três atributos mais importantes desse serviço 
em cada país. No Uruguai, o atributo conforto é o 
único caso de desempenho acima da média do país. 
Somente em Trinidad e Tobago o tempo não é o 
mais importante.

4. Impacto da satisfação sobre a confiança na 
instituição e no governo: o gráfico 20 apresenta 
os coeficientes de regressão linear entre satisfação 
e confiança, que indicam o impacto nos dois tipos 
de confiança decorrente de uma mudança unitária 
na satisfação.

Observa-se o seguinte: i) o impacto sobre a confiança 
na instituição seria superior ao da confiança no 
governo (com exceção do Panamá, onde são 
bastante semelhantes); e ii) o impacto na confiança 
atinge os níveis mais altos em Trinidad e Tobago.
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Gráfico 20. Coeficientes de regressão linear entre satisfação e confiança – Benefício 
por deficiência

Chile Equador Panamá Trinidad e Tobago Uruguai

Tempo de processamento Tempo de processamento Tempo de processamento Diligência Tempo de processamento

Diligência Diligência Razoabilidade dos requisitos Honestidade Empatia

Razoabilidade dos requisitos Empatia Custo Imparcialidade Conforto

Tabela 12. Os três atributos mais importantes em cada país – Benefício por deficiência

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.



Resultados   .   69

Boas práticas identificadas: Em geral, a avaliação 
de uma deficiência exige contato com a pessoa – ou 
seja, presença física. Isso implica uma dificuldade 
especial para o serviço, que se torna ainda mais 
grave para aquelas pessoas que residem em áreas 
de baixa densidade demográfica, onde os serviços 
do Estado não têm as mesmas possibilidades de 
atendimento dos grandes centros urbanos.

Para abordar esse aspecto, no Chile foram criadas 
parcerias com os municípios para que seus 
funcionários apoiem os usuários ao fazerem suas 
solicitações. Isso melhorou sensivelmente a relação 
com os usuários mais isolados geograficamente. 
Também foram firmadas parcerias com outras 
instituições para oferecer às pessoas com deficiência 
assessoria jurídica, serviços de saúde e entrega de 
recursos, o que fortaleceu a capacidade assistencial do 
SENADIS (Ministério do Desenvolvimento Social).

O Chile tem avançado na direção de um modelo de 
assistência que promove a autonomia, os direitos 
e a inclusão social das pessoas com deficiência, 
segundo o qual a assistência deve ir além do 
tratamento da pessoa com deficiência e incluir 
seu círculo familiar e social. Assim, desde 2004 
vem sendo realizada uma pesquisa para verificar 
como as pessoas com deficiência vivem durante o 

seu ciclo de vida e em cada aspecto de sua vida. 
Os resultados permitem desenvolver políticas 
públicas holísticas, criar ações concretas e ajustar a 
concessão de benefícios e assistência técnica.

Em consonância com esses dados (extensão de 
benefícios ao círculo social) e considerando que 
em muitos casos as pessoas são substancial ou 
totalmente dependentes de terceiros para muitas 
atividades, o Panamá regulamentou a permissão 
para que cuidadores acompanhem a pessoa com 
deficiência e dependentes em termos de mobilidade 
a consultas médicas e terapias. Assim, procura-se 
evitar punições aos cuidadores – por exemplo, por 
causa de ausências repetidas durante o horário de 
trabalho – ou a dependência da boa vontade do 
empregador para autorizar essas ausências.

Solicitação de consulta médica no sistema 
público de saúde (Solicitação de consulta médica)
Análise de dados
1. Qualidade e satisfação. O gráfico 21 mostra a 
variação na região.

Observam-se níveis de qualidade por país, em geral 
positivos. Em termos de satisfação, todos os países 
estão abaixo do ponto neutro.
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Gráfico 21. Qualidade e satisfação – Solicitação de consulta médica

Fonte: Elaboração própria.
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A pontuação recebida por país em cada dimensão 
de qualidade pode ser vista na tabela 13.

A tabela mostra que o desempenho é alto, 
sobretudo na gestão do relacionamento com os 
cidadãos. As maiores fraquezas ocorrem em gestão 
de recursos e TI.

2. Expectativas. O gráfico 22 mostra a variação 
na região.

Observa-se que somente no Paraguai as 
expectativas estão alinhadas com a realidade (5,5). 
Há um leve indício de frustração no Chile. Nos 
demais países, os cidadãos tiveram uma experiência 
melhor do que esperavam, particularmente em 
Trinidad e Tobago.

País Índice de 
qualidade Processo Recursos TI Gestão e 

regulação
Relacionamento 
com os cidadãos

Chile 6,1 6,5 5,0 5,5 7,3 7,4

Equador 6,5 6,8 5,4 5,8 8,1 7,9

Panamá 6,9 9,7 4,6 6,7 6,4 7,2

Paraguai 5,2 5,1 4,6 4,9 6,7 5,5

Trinidad e Tobago 5,7 5,1 5,4 4,8 7,8 7,2

Uruguai 6,8 8,9 6,0 4,6 6,6 8,5

Média 6,2 7,0 5,2 5,4 7,1 7,3

Tabela13. Pontuação nas dimensões de qualidade de cada país – Solicitação de 
consulta médica
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Gráfico 22. Expectativas – Solicitação de consulta médica

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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3. Importância dos atributos. A tabela 14 
mostra os três atributos mais importantes 
desse serviço em cada país. Os atributos com 
desempenho acima da média do país são tempo 
de processamento e imparcialidade no Uruguai. 
Em todos os países, o tempo de processamento é 
o mais importante.

4. Impacto da satisfação sobre a confiança na 
instituição e no governo. O gráfico 23 mostra os 
coeficientes de regressão linear entre satisfação 
e confiança, que indicam o impacto na confiança 
decorrente de uma mudança unitária na satisfação. 

Observa-se o seguinte: i) o impacto sobre a 
confiança na instituição é alto e superior ao da 
confiança no governo; e ii) o impacto na confiança 
na instituição atinge o nível mais alto em Trinidad e 
Tobago; o nível mais alto na confiança no governo 
ocorre no Uruguai.

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Tempo de
processamento

Tempo de
processamento

Tempo de
processamento

Tempo de
processamento

Tempo de
processamento

Tempo de
processamento

Diligência Profissionalismo Imparcialidade Empatia Imparcialidade Imparcialidade

Esforço de 
deslocamento Empatia Diligência Imparcialidade Honestidade Diligência

Tabela 14. Os três atributos mais importantes em cada país – Solicitação de
consulta médica
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Gráfico 23. Coeficientes de regressão linear entre satisfação e confiança – 
Solicitação de consulta médica

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Boas práticas identificadas: Como a Solicitação de 
consulta médica não envolve custo e não é possível 
aplicar penas em razão do não comparecimento, 
muitas vezes os cidadãos faltam sem avisar ou não 
avisam com antecedência suficiente. Isso causa 
sérios inconvenientes para a gestão do serviço, 
especialmente no que se refere ao desperdício 
de recursos planejados. Diante dessa situação, 
o Paraguai estava implementando a entrega aos 
usuários de uma notificação sobre o custo da 
consulta para o Estado, com a intenção de gerar 
conscientização sobre as consequências do uso 
irresponsável de um serviço gratuito.

O Chile dispõe de um sistema de incentivos 
para os funcionários (“bônus de tratamento ao 
usuário”), vinculado à prestação de um serviço 
de alta qualidade e ao bom desempenho no 
atendimento, que envolve medir a qualidade e a 
satisfação. O sistema de solicitação de consultas 
no Equador baseia-se primordialmente no contato 
telefônico. Pesquisas de satisfação são realizadas 
imediatamente após o agendamento de cada 
consulta. Essas informações são usadas para 
melhorar a qualidade do serviço.

Dos 36 casos analisados, apenas no Panamá a 

solicitação de consultas médicas pode ser feita por 
meio de um aplicativo móvel. Embora seu uso seja 
incipiente e, portanto, baixo, é interessante explorar 
essas possibilidades, que permitem oferecer aos 
cidadãos mais alternativas de contato.

Denúncia de furto ou roubo (sem violência física) 
(Denúncia de furto)
Análise de dados
1. Qualidade e satisfação. O gráfico 24 mostra a 
variação na região.

Dos 36 analisados,
no Panamá a 
Solicitação de 
consulta médica 
pode ser feita 
por meio de um 
aplicativo móvel.

Uma grande variação pode ser vista nos níveis 
de qualidade por país. Mesmo que os aspectos 
transacionais em alguns casos estejam sendo 
bem gerenciados, isso não se reflete nos níveis 
de satisfação, que são baixos e relativamente 
homogêneos na região. 

A pontuação recebida por país em cada dimensão 
de qualidade é apresentada na tabela 15.
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Gráfico 24. Qualidade e satisfação – Denúncia de furto

Fonte: Elaboração própria.
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Observa-se que o desempenho, na média, é 
particularmente baixo para a Gestão das TI. Essa 
falha na exploração do potencial das TI pode ser 
um dos fatores que explicam os baixos níveis de 
satisfação com esse serviço.

2. Expectativas. O gráfico 25 mostra a variação 
na região.

O gráfico indica que em todos os países os cidadãos 
esperavam mais do que finalmente receberam 
e, portanto, há frustração em todos os casos. É 
provável que parte da explicação tenha a ver com as 
características do serviço.

3. Importância dos atributos. A tabela 16 mostra 
os três atributos mais importantes desse serviço 
em cada país. Esse é o único caso em que o 
desempenho dos três principais atributos ficou 
abaixo da média do país em todos os países.

País Índice de 
qualidade Processo Recursos TI Gestão e 

regulação
Relacionamento 
com os cidadãos

Chile 7,3 10,0 5,2 6,1 7,3 8,5

Equador 6,1 7,3 5,0 5,8 7,3 5,5

Panamá 4,5 8,0 3,8 2,3 4,9 3,3

Paraguai 3,9 5,1 4,4 1,9 4,9 4,0

Trinidad e Tobago 5,7 5,5 5,8 4,3 7,6 7,2

Uruguai 6,4 7,8 5,2 6,9 6,7 4,8

Média 5,7 7,3 4,9 4,5 6,5 5,5

Tabela 15. Pontuação nas dimensões de qualidade de cada país – Denúncia de furto
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Gráfico 25. Expectativas – Denúncia de furto

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.



74   .   Resultados

4. Impacto da satisfação na confiança na 
instituição e no governo. O gráfico 26 mostra os 
coeficientes de regressão linear entre satisfação 
e confiança, que indicam o impacto na confiança 
decorrente de uma mudança unitária na satisfação.

O gráfico mostra o seguinte: i) esse serviço apresenta 
a maior distância entre o impacto da satisfação em 
uma ou outra confiança; e ii) os níveis mais altos são 
encontrados no Panamá.

Boas práticas identificadas: Somente o Uruguai oferece 
a possibilidade de apresentar uma denúncia por meio 
do canal online.75 No entanto, as possibilidades de 
uso da modalidade ainda são muito baixas por exigir 
ou assinatura eletrônica (de disponibilidade muito 
baixa no momento do estudo) ou comparecimento a 
uma delegacia de polícia para confirmar a denúncia. 
Espera-se que com o novo documento de identidade, 
que contém um chip com assinatura eletrônica, o uso 
do canal online venha a aumentar. Entretanto, algo que 
talvez deva ser revisto é a exigência de confirmação 

em pessoa ou por assinatura eletrônica. Nesse caso, o 
Condado de Arlington, no estado de Virginia, Estados 
Unidos,76 entre muitos outros – pode ser considerado 
uma referência, já que oferece a possibilidade de 
realização do procedimento integralmente pela 
Internet. Os cidadãos são informados de que todas 
as denúncias serão atendidas e que, se necessário, 
a polícia entrará em contato com o denunciante; 
ao mesmo tempo, inclui-se uma advertência contra 
denúncias falsas. Essa modalidade, se bem aplicada, 
tornaria a experiência menos traumática para os 
cidadãos, pouparia um número significativo de horas 
de atendimento, melhoraria a qualidade do processo e 
das informações coletadas, reduziria a subnotificação 
de denúncias e melhoraria as estatísticas e a análise 
dos dados.

75 https://denuncia.minterior.gub.uy/.
76 https://police.arlingtonva.us/online-police-reporting-system/.
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Informações sobre el 
Processo Empatia

Empatia Informações sobre el 
Processo Clareza Empatia Profissionalismo Razoabilidade dos 

requisitos

Tabela 16. Os três atributos mais importantes em cada país – Denúncia de furto
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Gráfico 26. Coeficientes de regressão linear entre satisfação e confiança – Denúncia 
de furto

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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77 http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/informacion/web/.

A prática do registro de denúncias em papel, tanto 
dentro como fora das delegacias, ainda é comum 
em alguns países. Isso afeta a qualidade dos dados 
registrados e, portanto, as possibilidades de sucesso 
de investigações posteriores (vários especialistas 
observaram o papel crítico da qualidade das 
informações iniciais na solução de casos). Também 
é uma porta aberta para a subnotificação. É preciso 
avançar decisivamente na automatização do processo, 
tanto nas delegacias de polícia como por meio de 
dispositivos portáteis.

No Equador, todas as pessoas que recebem denúncias 
são advogados(as). Assim, assegura-se melhor nível

de qualidade das informações coletadas, aumentando 
a probabilidade de que os casos sejam solucionados. 
O Equador implementou um serviço online para a 
consulta do andamento de uma denúncia.77 Manter os 
cidadãos informados sobre o andamento do seu caso 
de maneira proativa, seja por correio eletrônico ou 
chamadas automatizadas, contribui significativamente 
para a confiança no sistema.

Registro de nascimento
Análise de dados
1. Qualidade e satisfação. O gráfico 27 mostra a 
variação na região.

O gráfico mostra uma grande homogeneidade nos 
níveis de satisfação, com um máximo em Trinidad e 
Tobago. No que se refere à qualidade, destaca-se o 
desempenho alto do Chile, Equador e Panamá.

A tabela 17 mostra a pontuação recebida por país em 
cada dimensão de qualidade.
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Gráfico 27. Qualidade e satisfação – Registro de nascimento

País Índice de 
qualidade Processo Recursos TI Gestão e 

regulação
Relacionamento 
com os cidadãos

Chile 7,6 9,1 5,6 7,6 6,7 9,3

Equador 6,9 7,3 6,6 7,5 6,4 6,3

Panamá 7,9 7,9 7,4 7,5 10,0 7,9

Paraguai 4,5 3,4 3,4 7,0 4,0 4,0

Trinidad e Tobago 4,8 2,4 4,8 7,0 4,6 6,3

Uruguai 5,9 5,5 3,8 7,6 6,7 6,3

Média 6,3 5,9 5,3 7,4 6,4 6,7

Tabela 17. Pontuação nas dimensões de qualidade de cada país – Registro de 
nascimento

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Observa-se que o desempenho, em geral, é 
bastante alto, particularmente, em termos de Gestão 
das TI.

2. Expectativas. O gráfico 28 mostra a variação 
na região.

O gráfico mostra que em todos os países os 
cidadãos esperavam menos do que finalmente 
receberam. Uma possibilidade é que os registros 
apresentam um desempenho melhor do que a 
média do governo, mas os cidadãos não têm 
consciência disso.

3. Importância dos atributos. A tabela 18 mostra 
os três atributos mais importantes desse serviço 
em cada país. Com exceção do atributo conforto 
em Trinidad e Tobago, o desempenho em todos os 
casos ficou acima da média do país.
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Gráfico 28. Expectativas – Registro de nascimento

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai
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Tabela 18. Os três atributos mais importantes em cada país – Registro de nascimento

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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4. Impacto da satisfação na confiança na 
instituição e no governo. O gráfico 29 mostra os 
coeficientes de regressão linear entre satisfação 
e confiança, que indicam o impacto na confiança 
decorrente de uma mudança unitária na satisfação.

Observa-se que os coeficientes em geral são 
baixos, com os níveis mais altos em Trinidad e 
Tobago e Uruguai.

Boas práticas identificadas: O Chile mede a 
satisfação dos usuários e vincula legalmente os 
resultados ao pagamento de bonificações aos 
funcionários. Acredita-se que esse mecanismo 
estimula a qualidade do serviço.

O baixo nível de interoperabilidade efetiva (em 
alguns casos inexistente) continua sendo uma das 
principais deficiências das administrações públicas 
da região. Isso se reflete em vários procedimentos 
que os cidadãos precisam realizar ao longo de 
sua vida, para os quais lhes são constantemente 
solicitados documentos ou dados gerados ou 
mantidos por outra instituição pública. O Registro 
Civil do Equador vem avançando significativamente 
nesse sentido, disponibilizando às instituições 
públicas e privadas um catálogo de serviços 
eletrônicos que permite consultar sua base de 
dados. Isso evita a necessidade de canalizar a 
exigência para os cidadãos.

Uma possibilidade 
é que os registros 
apresentem um 
desempenho 
melhor do que 
a média do 
governo, mas os 
cidadãos não têm 
consciência disso.

0,310,31 0,28

0,120,12 0,14

0,480,44
0,55

0,22

0,34
0,40

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Gráfico 29. Coeficientes de regressão linear entre satisfação e confiança – Registro 
de nascimento

Fonte: Elaboração própria.
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Matrícula em escola pública
Análise de dados
1. Qualidade e satisfação. O gráfico 30 mostra a 
variação na região.

Uma grande homogeneidade pode ser observada 
nos níveis de satisfação, próximos do ponto neutro 
(5,5), e um único caso de avaliação claramente 
positiva: Uruguai. Em termos de qualidade, há 
grande variabilidade, com níveis baixos no Paraguai 
e em Trinidad e Tobago.

A tabela 19 apresenta a pontuação recebida por país 
em cada dimensão de qualidade.

A tabela mostra um desempenho, em geral, alto. A 
classificação para gestão das TI é particularmente 
baixa no Paraguai e em Trinidad e Tobago, que não 
dispõem de um sistema de matrícula em escola 
(e, em geral, de gestão do sistema educacional) 
completamente automatizado e unificado.
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Gráfico 30. Qualidade e satisfação – Matrícula em escola

País Índice de 
qualidade Processo Recursos TI Gestão e 

regulação
Relacionamento 
com os cidadãos

Chile 6,7 8,4 7,0 3,8 7,9 7,0

Equador 7,4 9,8 5,0 7,0 7,6 7,8

Panamá 6,4 6,7 7,2 4,8 6,7 7,4

Paraguai 3,6 2,1 3,3 1,8 6,4 7,8

Trinidad e Tobago 4,1 4,3 4,7 1,8 7,3 4,0

Uruguai 7,2 10,0 4,6 6,1 6,1 10,0

Média 5,9 6,9 5,3 4,2 7,0 7,3

Tabela 19. Pontuação nas dimensões de qualidade de cada país – Matrícula em escola

Qualidade Satisfação

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
Observação: No Chile, as informações foram obtidas em três das mais de 300 comunas que prestam esse serviço de maneira autônoma, de forma 
que o resultado certamente não representa a realidade de muitas das demais.
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2. Expectativas. O gráfico 31 mostra a variação 
na região.

O gráfico mostra que em todos os países os 
cidadãos esperavam menos do que acabaram 
recebendo. Em alguns casos, esse fato pode ser 
explicado por um desempenho do serviço superior à 
média do governo, algo que os cidadãos antes não 
conheciam. Em outros casos, em que a qualidade 
do serviço é indiscutivelmente baixa e em que as 
dificuldades a enfrentar são conhecidas, pode ser 
que os cidadãos estejam mentalmente preparados 
para o pior e, no entanto, se deparem com uma 
situação que não chega aos extremos imaginados.

3. Importância dos atributos. A tabela 20 mostra 
os três atributos mais importantes desse serviço 
em cada país. O desempenho está acima da 
média do país, exceto no caso de dois atributos no 
Panamá, (diligência e empatia) e dois em Trinidad 
e Tobago (honestidade e imparcialidade). Esse é 
o serviço em que o tempo de processamento foi 
menos importante.
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Gráfico 31. Expectativas – Matrícula em escola

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Tempo de 
processamento Profissionalismo Tempo de 

processamento Diligência Honestidade Imparcialidade

Conforto Informações sobre el 
Processo Diligência Usabilidade Tempo de 

processamento Empatia

Diligência Diligência Empatia Conforto Imparcialidade Profissionalismo

Tabela 20. Os três atributos mais importantes em cada país – Matrícula em escola 

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.



80   .   Resultados

4. Impacto da satisfação sobre a confiança na 
instituição e no governo. O gráfico 32 mostra os 
coeficientes de regressão linear entre satisfação 
e confiança, que indicam o impacto na confiança 
decorrente de uma mudança unitária na satisfação.

O gráfico mostra que os coeficientes em geral são 
baixos, com níveis médios em termos de confiança na 
instituição em Trinidad e Tobago e no Uruguai.

Boas práticas identificadas: Ainda há países nos 
quais a matrícula em escola é feita por ordem de 
chegada no dia da matrícula. Isso significa um 
esforço especial para os pais (por exemplo, filas 
desde as primeiras horas da madrugada) e inclusive, 
em alguns casos, uma tentativa de fazer mais de 
uma matrícula (caso alguma delas não seja bem-
sucedida). Além dessas inconveniências, trata-se de 
um mecanismo com risco de falta de transparência; 
nesse aspecto, os países deveriam avançar 
na direção de mecanismos com regras claras 
(baseadas na distância entre o domicílio e a escola, 
irmãos mais velhos que frequentem a escola, etc.), 
que não impliquem esperar em filas, muito menos de 
madrugada. Nesse sentido, o Equador automatizou 
a designação de crianças às escolas por meio de um 
algoritmo que usa informações georreferenciadas.78 
Além disso, também se poderia definir um distrito 
para cada escola, garantindo que toda criança 
residente no distrito tenha sua vaga assegurada. Em 
vários casos, as matrículas estão sendo registradas 
primeiro em papel e depois digitalizadas em um 
sistema. Em suma, é essencial avançar na direção 

da automatização do processo.

O Uruguai tem um dos processos mais 
automatizados. Seu sistema de informações 
(denominado GURÍ) registra a frequência às aulas 
em tempo real e está integrado aos sistemas 
de várias instituições importantes. Uma delas é 
o Departamento Nacional de Identificação Civil 
(DNIC), que há vários anos emite o documento 
de identidade para todos os recém-nascidos. O 
DNIC envia ao GURÍ os dados básicos de cada 
criança e dos pais. Esses dados são usados para 
fazer a pré-matrícula automática das crianças que 
ingressam no sistema de educação compulsória 
a cada ano. Como resultado, são detectadas as 
crianças que não foram matriculadas no sistema 
educacional. A partir daí, são desencadeadas ações 
para analisar cada caso junto com o Ministério 
de Desenvolvimento Social. O GURÍ também 
compartilha informações com o Ministério da Saúde 
sobre a situação de vacinação de cada criança (que 
faz parte dos requisitos para a matrícula).

A passagem de um ano para o seguinte não ocorre 
automaticamente em todos os países. Nesses casos, 
portanto, os pais precisam matricular novamente os 
filhos a cada ano. Nesse sentido, os países precisam 

78 A principal ideia do ministro da Educação do Equador ao priorizar a melhoria do processo de matrículas foi que não pode haver um sistema 
educacional excelente se o primeiro contato com o sistema não for excelente.
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Gráfico 32. Coeficientes de regressão linear entre satisfação e confiança – 
Matrícula em escola
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Fonte: Elaboração própria.
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trabalhar para assegurar que a matrícula ocorra 
apenas uma vez, ao ingressar na escola, e que a 
passagem de um ano para o seguinte seja automática.

Renovação de RG
Análise de dados
1. Qualidade e satisfação. O gráfico 33 mostra a 
variação na região.

O gráfico mostra uma grande variabilidade nos 
níveis de qualidade, o que contrasta com uma visão 
mais homogênea dos níveis de satisfação.

A tabela 21 apresenta a pontuação recebida por país em 
cada dimensão de qualidade.

A tabela permite observar um desempenho, em 
geral, entre alto e muito alto. Esse é o único serviço 
em que a pontuação média é positiva para todas as 
dimensões (superior a 5,5).

País Índice de 
qualidade Processo Recursos TI Gestão e 

regulação
Relacionamento 
com os cidadãos

Chile 8,2 7,3 8,3 8,5 7,3 10,0

Equador 6,5 6,7 4,4 7,5 8,1 7,0

Panamá 6,4 6,7 5,3 4,8 8,7 9,4

Paraguai 4,6 2,1 6,6 4,1 5,8 5,5

Trinidad e Tobago 5,2 4,6 4,1 4,8 5,5 9,4

Uruguai 8,1 8,8 4,7 10,0 9,6 8,5

Média 6,5 6,0 5,6 6,6 7,5 8,3

Tabela 21. Pontuação nas dimensões de qualidade de cada país – Renovação de RG
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Gráfico 33. Qualidade e satisfação – Renovação de RG
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Fonte: Elaboração própria.
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2. Expectativas. O gráfico 34 mostra a variação 
na região.

A tabela permite observar que em todos os países 
os cidadãos esperavam menos do que finalmente 
receberam; em alguns casos, muito menos. Isso 
provavelmente ocorre porque as instituições 
pertinentes funcionam melhor do que a média do 
governo, mas os cidadãos não têm consciência disso.

3. Importância dos atributos. A tabela 22 mostra 
os três atributos mais importantes desse serviço 
em cada país. Esse é o único caso em que o 
desempenho dos três principais atributos ficou acima 
da média do país em todos os países.

4. Impacto da satisfação sobre a confiança na 
instituição e no governo. O gráfico 35 mostra os 
coeficientes de regressão linear entre satisfação 
e confiança, que indicam o impacto na confiança 
decorrente de uma mudança unitária na satisfação.
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Gráfico 34. Expectativas – Renovação de RG
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Conforto Informações sobre el 
Processo

Tempo de 
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Tabela 22. Os três atributos mais importantes em cada país – Renovação de RG

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Observa-se que os coeficientes são em geral baixos, 
com um nível alto na confiança na instituição em 
Trinidad e Tobago.

Boas práticas identificadas: Há, basicamente, 
duas modalidades na prestação desse serviço: 
i) uma implementada pelo Chile e o Uruguai, em 
que uma entrevista prévia é agendada e todo o 
trabalho interno de verificação de dados é feito 
antes do procedimento, que termina com a emissão 
do documento (ou seja, uma única visita); e ii) 
outra implementada pelo Panamá, Paraguai e por 
Trinidad e Tobago, que não exige marcação prévia 
e o trabalho de verificação é feito após o registro, 
e o cidadão precisa comparecer uma segunda 
vez para retirar o documento. O Equador tem um 
sistema misto: 80 % da população pode comparecer 
sem hora marcada e sair com o documento (uma 
única visita), enquanto os demais 20 % precisam 
retornar. A primeira modalidade requer capacidade 
de impressão em cada escritório de atendimento, ao 
passo que a segunda se baseia em um sistema de 
produção de carteiras centralizado. No que se refere 
à segunda modalidade, o Panamá marca uma data 
para a retirada do documento e entra em contato 
com a pessoa caso não possa cumpri-la, enquanto 
o Equador envia uma mensagem de texto quando 
o documento fica pronto. Do ponto de vista do 
cidadão, a primeira modalidade é a melhor.

No Chile, a data de expiração do documento de 
identidade tem uma característica particular: coincide 
com a data de nascimento em anos com múltiplos de 
10 (ou seja, quando a pessoa completa 30, 40, etc.).  
Nos outros países, a data de expiração depende da 
data da solicitação inicial ou da renovação. O Chile 
mede a satisfação do usuário e vincula os resultados 

ao pagamento de bonificações aos funcionários. 
Acredita-se que esse mecanismo estimula a 
qualidade do serviço. 

No Uruguai, medidas importantes foram tomadas 
nos aspectos de inclusão para obtenção desse 
serviço. Para pessoas com deficiência auditiva, o 
serviço treinou parte de seus funcionários na língua 
de sinais. Para pessoas idosas ou com mobilidade 
reduzida, foi criado um escritório móvel que realiza o 
procedimento em domicílio.

Resultados demográficos por país

Este capítulo apresenta os resultados obtidos para a 
visão externa a partir da perspectiva demográfica.

Os dados coletados permitem a análise de muitas 
das variáveis e de diversos cortes demográficos 
por serviço. A seção sobre resultados gerais inclui 
a análise de gênero e etnia. Por uma questão de 
simplicidade, apenas o comportamento da variável 
mais relevante (satisfação) para cada país é 
apresentado aqui, de acordo com três variáveis 
demográficas (idade, nível socioeconômico e 
distribuição geográfica). Cabe lembrar que a 
descrição demográfica de cada entrevistado foi 
autodefinida e é opcional.

Os seguintes esclarecimentos são relevantes:
• Nos cortes de nível socioeconômico, consideram-se 
o nível “médio baixo” no corte “baixo” e o nível “médio 
alto” no corte “alto”.
• Devido à variedade na distribuição de populações 
pelos países participantes, os cortes de localidade 
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Gráfico 35. Coeficientes de regressão linear entre satisfação e confiança – 
Renovação de RG

Fonte: Elaboração própria.
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foram definidos individualmente para cada país, 
com um máximo de cinco segmentos por país. Os 
segmentos são desconectados, ou seja, os segmentos 
indicados apenas com um nível inferior (> 20.000, 
> 50.000, etc.) incluem todas as localidades que 
cumprem essa condição, exceto as cidades de grande 
porte, que têm o seu próprio segmento.

Na média regional, as variações por idade são 
moderadas. O nível mais alto de satisfação é 
encontrado na faixa etária de 25 a 39 anos, e o 
mais baixo na de 40 a 59 anos. Não é possível 
explicar esse fato neste estudo. Além disso, no nível 
socioeconômico as variações são mínimas.

Quanto à distribuição geográfica da satisfação, há 
uma tendência na região: a satisfação é menor 
nas grandes cidades. Embora as possibilidades de 
acesso a serviços sejam certamente maiores nas 
cidades, pode acontecer de a população ser mais 
exigente, talvez porque as pessoas estejam mais 
bem informadas da qualidade dos serviços em geral 
e, portanto, tenham mais consciência do que pode 
ser exigido dos serviços públicos.

Chile: Os gráficos 36, 37 e 38 mostram o 
comportamento médio das principais variáveis 
demográficas.
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Gráfico 36. Satisfação média por faixa etária – Chile
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Gráfico 37. Satisfação média por nível socioeconômico – Chile

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Os gráficos mostram o seguinte:
• há uma satisfação relativamente baixa no grupo de 
50-59 anos;
• para as demais variáveis não há grandes variações 
entre os diferentes segmentos.

Equador: Os gráficos 39, 40 e 41 mostram o 
comportamento médio das principais variáveis 
demográficas.
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Gráfico 39. Satisfação média por faixa etária – Equador
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Gráfico 40. Satisfação média por nível socioeconômico – Equador
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Fonte: Elaboração própria.
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Os gráficos mostram o seguinte:
• a análise etária mostra um padrão decrescente com 
a idade, embora com variações mínimas. Esse tipo de 
variação poderia se dever a uma lacuna digital ou de 
informação, ou ao fato de que os serviços de maior 
qualidade no Equador têm um universo de usuários 
mais jovem do que o de serviços de menor qualidade;

• a análise por localidade mostra a maior diferença, 
com um nível menor em Quito. De fato, o Equador é 
o país com a maior variação geográfica em termos 
de satisfação.

Panamá: Os gráficos 42, 43 e 44 mostram o 
comportamento médio das principais variáveis 
demográficas.

Na média 
regional, a maior 
satisfação é 
encontrada na 
faixa etária de 
25 a 39 anos, e a 
mais baixa, na de 
40 a 59 anos.
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Gráfico 41. Satisfação segundo a localidade – Equador
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Gráfico 42. Satisfação média por faixa etária – Panamá

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Os gráficos mostram que não há variações 
significativas para nenhuma das três variáveis 
demográficas.

Paraguai: Os gráficos 45, 46 e 47 mostram o 
comportamento médio das principais variáveis 
demográficas.
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Gráfico 44. Satisfação por localidade – Panamá
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Gráfico 45. Satisfação média por faixa etária – Paraguai
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Gráfico 43. Satisfação média por nível socioeconômico – Panamá

Fonte: Elaboração própria.
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Os gráficos mostram que não há variações 
significativas para nenhuma das três variáveis 
demográficas. 

Trinidad e Tobago: Os gráficos 48, 49 e 50 
mostram o comportamento médio das principais 
variáveis demográficas.
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Gráfico 47. Satisfação por localidade – Paraguai
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Gráfico 46. Satisfação média por nível socioeconômico – Paraguai
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Gráfico 48. Satisfação média por faixa etária – Trinidad e Tobago

Fonte: Elaboração própria.
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Os gráficos mostram, em geral, níveis semelhantes 
em todos os segmentos. A única diferença que se 
pode destacar está entre os segmentos etários, em 
que há uma diferença apreciável entre as faixas de 
25 a 29 e 40 a 49 anos.

Uruguai: Os gráficos 51, 52 e 53 mostram o 
comportamento médio das principais variáveis 
demográficas.
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Os gráficos mostram, em geral, níveis semelhantes 
em todos os segmentos. No que se refere à 
satisfação por faixa etária, o nível de satisfação 
segue um padrão bastante diferente do restante da 
região, com um melhor desempenho relativo para os 
maiores de 40 anos, com o grupo a partir de 60 anos 
sendo o mais satisfeito.
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3. Conclusões e 
recomendações de política

Este capítulo apresenta uma síntese do projeto 
e seus achados. Como já se esclareceu na 
Introdução, este documento não inclui planos de 
ação concretos ou recomendações específicas para 
cada país, assunto de que tratam os documentos 
complementares. Boa parte das recomendações 
de ação concreta está incluída nas fichas-
resumo elaboradas para cada um dos 36 serviços 
analisados, que foram oportunamente enviadas aos 
responsáveis pelos serviços.

O projeto SV mostra, pela primeira vez na ALC, 
um quadro padronizado dos níveis de qualidade e
satisfação quanto aos serviços públicos
transacionais prestados aos cidadãos. Com isso, 
espera-se contribuir para a superação de juízos 
baseados em relatos casuais e sentimentos cuja 
validade geral não é comprovada e, dessa forma,
começar a percorrer o caminho da avaliação 
baseada em evidências.

Os dados coletados confirmam, no nível básico e 
na média, que os cidadãos estão exigindo serviços 
de melhor qualidade. Nesse sentido, os resultados 
obtidos estão alinhados com os do Latinobarómetro 
e do Doing Business.

Espera-se que os resultados da medição sejam 
úteis para os responsáveis pelos serviços na 
tomada de decisões sobre as diferentes alternativas 
de melhoria identificadas no projeto. Caberá aos 
gestores de cada serviço e aos formuladores de 
políticas determinar se os resultados serão ou não 
úteis para a melhoria da gestão. Em outras palavras, 
se as informações propiciadas pelo projeto SV forem 
acionáveis, o objetivo terá sido cumprido.

Os resultados, em rigor, aplicam-se somente aos 
serviços analisados e aos países que participaram 
do piloto. No entanto, cabe perguntar o que se 

pode inferir em relação a: i) demais serviços de 
cada país; ii) serviços de outros países; e iii) serviço 
principal (naqueles casos em que os procedimentos 
analisados são apenas uma porta de entrada para um 
serviço maior).

Considerando-se a grande variedade de serviços e 
países analisados, espera-se que, fora do conjunto 
estudado, os níveis de qualidade e satisfação sejam 
relativamente semelhantes. Para ter certeza, no 
entanto, é preciso estender a medição a outros 
serviços e países.

Recomendações gerais sobre os resultados: 
As principais conclusões e recomendações são 
as mencionadas abaixo.

• A missão primordial dos Estados é prestar a 
cidadãos e organizações serviços de qualidade, 
com eficiência e efetividade. Os três conceitos 
não são totalmente independentes e, em alguns 
casos, poderiam levar a objetivos conflitantes.79 No 
entanto, os estudos na região têm focalizado quase 
exclusivamente a eficiência e efetividade, e não 
tanto a qualidade dos serviços.

• Diversos autores destacam que a qualidade e 
a satisfação no que se refere a serviços públicos 
exercem impacto sobre a confiança nas instituições 
prestadoras de serviços e no governo. Portanto, a 
prestação de serviços de qualidade não é apenas 
uma missão crucial, mas a melhoria da confiança 
contribui para reduzir os custos de transação 
envolvidos. Os resultados do SV mostram, 
efetivamente, esse impacto positivo na confiança. 

• A conscientização da importância da qualidade 
e da satisfação implica promover a qualidade e 
satisfação cidadã, como um aspecto básico da 

79 Por exemplo, um objetivo de eficiência pode acarretar uma redução na qualidade do serviço e vice-versa.
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gestão, por meio de um mandato claro a uma 
instituição transversal para que ela oriente e 
implemente políticas públicas nessa área. Os 
arranjos institucionais de cada país determinarão a 
instituição mais apropriada para desempenhar esse 
papel. O ideal seria um órgão com responsabilidades 
transversais relativas à prestação de serviços e com 
poderes suficientes para a tarefa.

• A política de qualidade dos serviços deve levar 
em conta que provavelmente há instituições 
responsáveis por algum serviço que não dispõem 
das capacidades de gestão necessárias para 
implementar as reformas ou para garantir sua 
sustentabilidade. Nesses casos, poderia ser 
necessária a participação direta da instituição 
diretora nos projetos de melhoria, facilitando, 
sobretudo, serviços compartilhados, tanto 
profissionais como de infraestrutura.

• A implementação de políticas de qualidade e 
satisfação cidadã requer medições padronizadas 
periódicas dos níveis de qualidade e satisfação, 
incluindo a avaliação do desempenho dos fatores 
que determinam essas duas variáveis.

• Quando a metodologia é padrão, o desempenho 
de cada serviço pode ser comparado com o dos 
demais serviços de um país e com o de serviços 
equivalentes em outros países. Isso permite 
identificar serviços cujo desempenho é relativamente 
baixo e que, portanto, merecem ser priorizados nos 
planos gerais de modernização.

• Em todos os serviços, mas principalmente 
naqueles considerados prioritários nos planos gerais 
de fortalecimento das capacidades de gestão, é 
preciso identificar que aspectos são mais valorizados 
pelos cidadãos e apresentam um desempenho 
relativamente baixo. Os planos de modernização 
devem estabelecer objetivos de melhoria para 
as variáveis correspondentes, tomando como 
referência, por exemplo, os melhores na sua classe 
dentro ou fora da região. Para estabelecer essas 
metas, o projeto SV oferece, entre seus produtos, 
um simulador que permite estimar as melhorias 
que seriam obtidas na satisfação geral, em função 
do nível de melhoria obtido no desempenho dos 
diferentes atributos.

• Em geral, os resultados indicam que o atributo 
mais valorizado pelos cidadãos é o tempo. Em 

segundo lugar vem o desempenho dos servidores 
públicos, fundamentalmente nos aspectos 
atitudinais, mas também nos profissionais. Em 
terceiro lugar está o conforto das instalações. E 
em muitos casos o desempenho nesses atributos 
é baixo, indicando a necessidade de identificar 
projetos de melhoria que contribuam, sobretudo, 
para reduzir os tempos de processamento e 
melhorar o tratamento dispensado aos cidadãos.

• O projeto SV oferece sugestões sobre os tipos 
de projeto que poderiam contribuir para a obtenção 
de melhorias nos aspectos mencionados. Entre 
as várias dimensões de gestão da qualidade, a 
incorporação de TI e a adoção de modelos de 
gestão do relacionamento com os cidadãos foram 
identificadas como estando fortemente relacionadas 
com a satisfação cidadã.

• A incorporação de TI ao longo de toda a cadeia 
de valor traz benefícios óbvios para os cidadãos. 
Sobretudo porque atualmente o canal online 
praticamente não é usado para transações, e 
uma parcela importante dos cidadãos gostaria de 
utilizá-lo. Os benefícios também serão vistos dentro 
da organização, com melhorias em eficiência e 
qualidade e no controle da gestão da informação. 
A implementação de projetos específicos de TI 
depende de cada caso. E, possivelmente, serão 
necessários estudos mais profundos, tendo em 
conta a necessidade de que tanto os cidadãos 
como a própria instituição reconheçam os 
benefícios das mudanças e adotem efetivamente 
novas ferramentas.

• Como complemento à modernização tecnológica, é 
preciso identificar projetos que tenham relação com 
a gestão de capital humano e implementar modelos 
de gestão de relacionamento com os cidadãos. 
Esses modelos deveriam se basear na abordagem 
CRM (por sua sigla em inglês para Customer 
Relationship Management), que busca obter uma 
visão única de cada cidadão, aplicando inteligência 
às informações coletadas em todas as interações, 
a fim de compreender melhor as necessidades de 
cada pessoa e dispensar tratamentos proativos e 
individualizados. Isso requer, entre outras coisas,  
uma gestão unificada dos canais de atendimento. 
Também implica dispor de informações de contato 
de cada usuário, algo que é fundamental para 
melhorar as medições de qualidade e satisfação 
cidadã e para a gestão proativa.
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• As expectativas têm sido baixas, embora com 
exceções. Quando são altas, a instituição precisa 
envidar esforços para melhorar a qualidade de seus 
serviços. Nos casos em que são baixas, embora 
isso signifique que os cidadãos tiveram uma grata 
surpresa, é preciso elaborar e implementar planos 
de comunicação para mostrar que os serviços estão 
sendo prestados com uma qualidade superior à 
esperada. Isso contribuirá para uma melhor imagem 
institucional e o reconhecimento, pelos cidadãos, 
dos esforços de melhoria que estão sendo feitos 
pelas instituições.

Com essas recomendações em mente, cada um dos 
países analisados neste estudo poderá definir suas 
prioridades especiais, identificar o tipo de problema 
a ser resolvido em cada caso, bem como o tipo de 
projeto que precisa ser concebido e implementado.

Recomendações gerais sobre a metodologia: 
O objetivo da definição da metodologia e de 
suas técnicas de coleta de dados foi elaborar um 
instrumento que contribua para melhorar a qualidade 
dos serviços públicos na ALC. Esse objetivo terá 
sido cumprido se as instituições responsáveis 
implementarem programas de melhoria baseados 
na evidência coletada. A metodologia é descrita 
neste documento, e qualquer instituição ou país 
pode aplicá-la em articulação com o BID ou de 
forma independente. Para a prova de conceito, 
foi contratada uma empresa de consultoria que 
ficou encarregada da gestão do projeto e do 
aporte de conhecimentos e experiência na coleta 
e análise de dados. No entanto, os governos que 
quiserem aplicar suas próprias medições com essa 
metodologia, dependendo de suas capacidades, 
poderão fazê-lo com ou sem apoio externo.

É importante destacar que a técnica usada para a 
visão externa procura cobrir todo o território nacional 
e apresenta grandes vantagens em termos de custo-
benefício. No entanto, a técnica não é aplicável em 
todos os casos. Um serviço com um volume pequeno 
de usuários pode não conseguir um número suficiente 
de entrevistados. Nesses casos, é preciso avaliar 
outras técnicas de coleta de dados que permitam 
manter a comparabilidade dos resultados.

Um ponto importante a ser destacado é que as 
expectativas e necessidades dos cidadãos são 
dinâmicas (um alvo móvel) e influenciadas por 

todas as suas experiências e não apenas pela sua 
relação com as instituições públicas. Isso tem duas 
consequências básicas: i) para detectar mudanças, 
uma boa prática é realizar medições periódicas; e ii) 
soluções que podem ser boas hoje poderão não ser 
tão boas amanhã. A medição periódica não apenas 
é útil para detectar mudanças nos cidadãos, mas 
também permite que cada instituição acompanhe 
sua evolução. Em implementações futuras, a 
pesquisa poderia ser estendida a um número maior 
de países e serviços, o que fortaleceria as medições. 
Também será possível estabelecer relações mais 
fortes entre qualidade e satisfação, por um lado, e 
variáveis macroeconômicas e sociodemográficas 
e outros indicadores de desempenho dos países, 
por outro. Novas medições podem ser usadas para 
determinar, por exemplo, se existe alguma relação 
entre satisfação cidadã e taxa de investimento, ou se 
a satisfação cidadã é um bom elemento preditivo do 
desempenho futuro da economia. Tendo em conta 
que as instituições públicas apresentam uma inércia 
relativamente alta e que a medição implica um 
esforço considerável, a frequência não deve ser alta. 
O mais adequado seria uma vez por ano ou a cada 
dois anos.

Cabe destacar que a medição somente produz 
informações sobre as pessoas que tiveram 
experiência com o serviço e não sobre problemas 
de cobertura ou aspectos inclusivos do serviço. 
Em geral, essa técnica não permite determinar se 
há no serviço deficiências que afetam somente 
determinadas minorias.
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A tabela A1.1 apresenta, para cada um dos 
procedimentos medidos, as seguintes informações: 
i) alcance proposto; ii) justificativa do alcance; e 
iii) detalhes da transação (eventos que iniciam e 
finalizam o procedimento).

Anexo 1: Definição homogênea 
dos serviços analisados

Procedimento Alcance Justificativa Detalhes da transação

Solicitação de benefício 
por deficiência (Opção 1)a

Pensões ou qualquer ajuda 
financeira a pessoas com 
deficiência, solicitadas pelos 
cidadãos, seus familiares ou 
cuidadores.

• Nem todos os países têm uma carteira 
ou certificado universal de deficiente.
Por essa razão, considera-se a pensão, 
que é um procedimento único.
• Incluímos familiares e cuidadores para 
ampliar o universo amostral. Em muitos 
casos, os familiares apoiam as pessoas 
com deficiência e, portanto, têm uma 
visão ampla do procedimento.

O procedimento começa com 
a solicitação, pelo cidadão, de 
atendimento para requerer a 
pensão por deficiência, ou quando 
a solicitação é feita em pessoa, 
no escritório do serviço. Termina 
com a notificação da decisão 
sobre a solicitação.

Solicitação de carteira de 
deficiente (Opção 2)

O procedimento de solicitação 
de avaliação e a carteira de 
deficiente correspondente para 
cidadãos com uma deficiência 
permanente ou temporária.

Ao considerar deficiências permanentes 
e temporárias, amplia-se o número de 
usuários que realizam o procedimento a 
cada ano.

O procedimento começa quando 
o cidadão solicita atendimento 
para obter a credencial (pela 
Internet ou telefone), ou quando 
se dirige ao escritório do serviço 
para fazer a solicitação. Termina 
com o recebimento do documento 
que credencia o cidadão como 
deficiente (permanente ou 
temporário).

Renovação do documento 
de identidade

• Renovação do documento 
de identidade de cidadãos que 
estão no país; exclui renovações 
solicitadas do exterior.
• Considera casos de renovação 
de documento expirado ou 
prestes a expirar.
• Abrange o processo de 
renovação de documento 
de identidade normal; exclui 
renovações “urgentes”.

• Considerados casos válidos para a 
renovação de documento de identidade 
somente documentos expirados ou 
prestes a expirar, porque em alguns 
países a renovação por motivos como 
correção de informações, defeito ou 
mudanças de nome segue um processo 
diferente.
• Abrange o processo de renovação 
normal porque alguns países adotam 
um procedimento “expresso” para 
renovações urgentes, que difere do 
processo padrão ou regular.

O procedimento começa quando 
o cidadão solicita atendimento 
para renovação, ou quando 
comparece ao escritório do 
serviço para fazer a solicitação. 
Termina com o recebimento do 
documento de identidade.

Tabela A1.1 Alcance, justificativa e detalhes da transação de cada procedimento

(continua na página seguinte)
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Procedimento Alcance Justificativa Detalhes da transação

Solicitação de consulta 
médica no sistema 
público

• Solicitação de consulta médica, 
exceto emergências.
• Inclui a solicitação de consulta 
médica no sistema público, 
mesmo que o médico não esteja 
localizado em um hospital público.
• A solicitação de consulta é feita 
pelo próprio paciente, exceto no 
caso de solicitações feitas por 
terceiros ou de encaminhamentos 
feitos diretamente por outro 
médico.

• Exclui emergências que exijam consulta.
• Inclui consultas com especialistas que 
podem estar localizados em hospitais 
privados, embora pertençam ao sistema 
público. Isso reflete a situação real em 
muitos países da região onde o sistema 
público de saúde é complementado pela 
rede privada para cobrir a demanda.
• A solicitação feita pelo próprio paciente 
é considerada válida porque, em alguns 
países, os procedimentos são diferentes se 
a solicitação for feita pelo paciente ou por 
outra pessoa em seu nome. O mesmo se 
aplica quando a solicitação médica é feita 
por um médico (encaminhamento), uma 
vez que nesse procedimento o paciente 
não interage diretamente com o serviço.

O procedimento começa quando 
o cidadão solicita uma consulta 
médica no sistema público, por 
telefone ou pessoalmente em um 
centro de saúde. Termina quando 
o cidadão recebe a confirmação 
da consulta médica solicitada.

Matrícula de uma 
criança em escola 
pública

Matrícula de crianças em escolas 
primárias públicas. A idade alvo é 
5-12 anos.

• Exclui visitas a instituições de ensino para 
obter informações que não resultem na 
matrícula da criança.
• Inclui a matrícula de crianças em escola 
primária por ser esse o caso mais comum, 
de maior demanda e porque em alguns 
países da região a educação secundária 
não exige matrícula se a criança estiver 
matriculada no ensino primário na mesma 
jurisdição, o que diminui o número de 
usuários por ano.

O procedimento começa quando 
os pais de crianças entre 5 e 12 
anos entram em contato com a 
escola por telefone, pela Internet 
ou pessoalmente. Termina 
quando a criança é matriculada.

Denúncia de furto ou 
roubo (sem violência 
física)

Abrange o procedimento de 
denúncias de furtos e roubos não 
violentos (a vítima não é ferida).

• Avalia o processo de realização da 
denúncia e não a qualidade da resposta à 
denúncia propriamente dita.
• Exclui como delito fraudes com 
cartões bancários, crimes sexuais e 
fraudes financeiras contra corporações, 
principalmente porque as estatísticas 
fornecidas pelos diferentes países referem-
se somente a furtos e roubos não violentos.
• Exclui delitos que envolvam drogas, 
porque na maioria dos casos estes 
implicam a participação de órgãos 
especializados.

O procedimento começa 
quando o cidadão entra em 
contato com a autoridade por 
telefone, pessoalmente ou pela 
Internet. Termina com o início da 
investigação.

Registro de nascimento

Procedimento de registro de 
recém-nascidos por um dos 
pais ou ambos os pais no prazo 
estabelecido (regulamento vigente).

• Exclui o procedimento de registro 
de recém-nascidos por terceiros (que 
não os pais). Também exclui o registro 
de crianças abandonadas ou de mãe 
desconhecida. Isso porque, em alguns 
países, o registro de recém-nascidos por 
terceiros envolve requisitos adicionais, e o 
registro de crianças abandonadas difere do 
procedimento padrão.

O procedimento começa quando 
um dos pais ou ambos os pais 
do recém-nascido procuram o 
órgão definido para o registro 
de recém-nascidos. Termina 
quando recebem a certidão de 
nascimento.

Tabela A1.1 Alcance, justificativa e detalhes da transação de cada 
procedimento (continuação)

Fonte: Elaboração própria.
a Ver na seção correspondente a esse serviço, do capítulo sobre resultados, os países que trabalharam com a opção 1 e os que trabalharam com a 
opção 2.
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A tabela A2.1 detalha o questionário usado para a 
visão externa. As variáveis-chave estão na seção 
“Perguntas gerais”, enquanto os determinantes da 
satisfação são destacados na coluna “Código”.

Tabela A2.1 Questionário da visão externa

Anexo 2: Questionário da visão 
externa

Código Variável Pergunta/Texto Resposta/faixa de 
pontuação Esclarecimentos

Perguntas gerais

PG_1 Canal usado
Em que modalidade esse 
serviço foi processado da 
última vez?

1: Presencial
2: Internet
3: Telefone

PG_2 Canal de preferência
Caso você tivesse preferido 
usar outra modalidade, qual 
teria sido?

1: Presencial 
2: Internet 
3: Telefone
4: Não teve preferência 
por outra modalidade

PG_3 Satisfação explícita

Em geral, como você 
classifica seu nível 
de satisfação com a 
experiência que teve com 
o serviço?

1-10 1: Totalmente insatisfeito
10: Totalmente satisfeito

PG_4 Expectativasa
Como você classifica 
a qualidade do serviço 
recebido?

1-10

1: Muito pior do que 
esperava
5: Mais ou menos o que 
esperava
10: Muito melhor do que 
esperava

PG_5 Confiança na instituição
O órgão que presta 
o serviço me inspirou 
confiança.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PG_6 Qualidade ideal A qualidade do serviço 
poderia ser melhorada. 1-10 1: Discordo totalmente

10: Concordo totalmente 

PG_7 Valor 

Considero necessário que 
o governo ofereça (ou 
exija, se for o caso) esse 
serviço.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente 

PC_1 Confiança no governo O governo do meu país 
me inspira confiança. 1-10 1: Discordo totalmente

10: Concordo totalmente 

Perguntas específicas sobre um procedimento

PE_1 Qualidade do produto 
obtido por meio do serviço

Considero que a data que 
recebi para a consulta 
médica corresponde a um
serviço de boa qualidade.

1-10

1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente
Incluída apenas para 
solicitação de consulta 
médica.

PE_2 Qualidade do produto 
obtido por meio do serviço

Considero que as 
autoridades prestaram a 
devida atenção à minha 
denúncia e fizeram todo o 
possível para resolvê-la.

1-10

1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente
Incluída apenas para 
denúncia de furto.

(continua na página seguinte)
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Código Variável Pergunta/Texto Resposta/faixa de 
pontuação Esclarecimentos

PE_3 Vitimização
Você já foi vítima de furto 
ou roubo que não foi 
denunciado?

1: Sim
2: Não

Incluída apenas para 
denúncia de furto.

PE_4 N/A

Selecione o tipo de 
estabelecimento público 
de saúde onde solicitou a 
consulta médica.

1. Unidades de Saúde da 
Família
2. Hospitais Distritais 
3. Hospitais Regionais 
4. Hospitais Nacionais
5. Hospitais Gerais 
6. Hospitais 
Especializados
7. Institutos
8. Outros (Hospital Central 
do IPS)
9. Não sei

Incluída apenas para 
Solicitação de consulta 
médica no Paraguai.

PE_5 Prestador
Em que instituição 
foi realizado o 
procedimento?b

PE_6 N/A
O procedimento foi 
realizado após 20 de maio 
de 2015?

1. Sim
2. Não

Incluída apenas para 
Renovação de RG no 
Uruguai.

Perguntas sobre o processo

PP_1 Tempo de processamento

Em minha opinião, o 
tempo de realização do 
procedimento (da primeira 
interação com a instituição 
até a conclusão do processo) 
foi razoável.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PP_2 Quantificação do tempo de 
processamento (valor)

Indique o tempo de 
duração do procedimento. Campo numérico livre.

PP_3 Quantificação do tempo de 
processamento (unidades)

Indique se a duração 
do procedimento foi em 
meses, dias, horas ou 
minutos.

1: meses
2: dias 
3: horas
4: minutos

PP_4 Custo

O processo (da primeira 
interação com a instituição 
até a conclusão do 
processo) significou um 
custo importante para 
você.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PP_5 Quantificação do custo
Por favor, indique quanto 
lhe custou o procedimento 
(moeda local).

Campo numérico livre.

PP_6 Esforço de deslocamento

O processo (da primeira 
interação com a instituição 
até a conclusão do 
processo) envolveu um 
esforço considerável em 
termos de deslocamento 
até o local de atendimento.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PP_7 Quantificação do esforço 
de deslocamento

Por favor, indique a 
distância que você 
precisou percorrer (em 
quilômetros).

Campo numérico livre.

PP_9 Razoabilidade dos 
requisitos

Em minha opinião, o 
procedimento exige 
informações ou passos 
desnecessários.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

Tabela A2.1 Questionário da visão externa (continuação)

(continua na página seguinte)
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Código Variável Pergunta/Texto Resposta/faixa de 
pontuação Esclarecimentos

Perguntas sobre o atendimento recebido

PS_1 Cortesia Os funcionários me 
trataram respeitosamente. 1-10 1: Discordo totalmente

10: Concordo totalmente

PS_2 Profissionalismo

Os funcionários tinham 
conhecimentos suficientes 
para processar minha 
solicitação.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PS_3 Empatia

Os funcionários levaram 
em conta os aspectos 
particulares da minha 
situação pessoal.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PS_4 Diligência

Os funcionários fizeram 
um trabalho eficiente, 
evitando atrasos 
desnecessários.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PS_5 Honestidade
Acredito que os 
funcionários agiram 
honestamente.

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PP_8 Imparcialidade Recebi um tratamento 
justo durante o processo. 1-10 1: Discordo totalmente

10: Concordo totalmente

Perguntas sobre as instalações onde os serviços são prestados

PU_1 Acessibilidade do local

O local onde você realizou 
o serviço dispõe de 
acesso para pessoas com 
deficiência (que requerem 
alternativas de acesso 
especiais).

1-10
1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente 
11: Não sabe

PU_2 Usabilidade

Uma vez no centro de 
atendimento, os passos 
que tive que seguir 
foram simples (foi fácil 
movimentar-me nas 
instalações e encontrar os 
pontos de atendimento).

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

PU_3 Conforto O local de atendimento 
era agradável. 1-10 1: Discordo totalmente

10: Concordo totalmente

Perguntas sobre as informações fornecidas pelo prestador

PI_1 Navegação A página na Internet é de 
fácil navegação. 1-10 1: Discordo totalmente

10: Concordo totalmente

PI_2 Clareza

Entendi com facilidade as 
informações prestadas 
e os formulários (não 
precisei de ajuda para 
preenchê-los).

1-10 1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente

Tabela A2.1 Questionário da visão externa (continuação)

(continua na página seguinte)
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Código Variável Pergunta/Texto Resposta/faixa de 
pontuação Esclarecimentos

PI_3 Informações sobre o 
procedimento

Pude encontrar e acessar 
facilmente as informações 
de que necessitei para 
realizar o procedimento.

1-10
1: Discordo totalmente
10: Concordo totalmente 
99: Não se aplica

Perguntas abertas

PA_1 N/A

Você tem algum 
comentário ou sugestão 
no que se refere a esse 
procedimento?

PA_2 N/A

Você pode nos 
indicar quais foram os 
melhores aspectos da 
sua experiência com o 
procedimento?

PA_3 N/A

Você pode nos indicar 
quais foram os piores 
aspectos da sua 
experiência com o 
procedimento?

Tabela A2.1 Questionário da visão externa (continuação)

Fonte: Elaboração própria.
a Para processar os dados, essa variável foi convertida em uma que tinha a pontuação máxima com a maior expectativa e a pontuação mínima com 
a menor expectativa: Expectativas = 11 – PG_4.
b Houve quatro casos em que se pode realizar ô procedimento em mais de uma instituição: Denúncia de furto no Chile, Equador e Paraguai, e 
Solicitação de consulta médica no Panamá. Nesses casos, o entrevistado teve que selecionar a instituição na qual o procedimento foi realizado.
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Variávela Descrição Fórmula de cálculob

Dimensão “Processo” (1/4)

Tempo de espera para o 
atendimento (1/5)

Tempo médio entre a solicitação 
do serviço e o início do 
atendimento.c

São consideradas as medições para o serviço em questão em todos os 
países. Atribui-se 1 ponto à mais alta delas e 5 pontos à mais baixa. Os 
valores intermediários são interpolados linearmente. Se o mesmo valor 
se repetiu em todos os países, atribuem-se 5 pontos a todos eles. Se o 
processo for pela Internet, atribuem-se 5 pontos.

Tempo de processamento (1/5)
Tempo médio entre o início do 
atendimento e a conclusão do 
processo.

Idem a “Tempo de espera para o atendimento”.

Resposta a reclamações (1/5)
Porcentagem de reclamações 
resolvidas em relação ao total de 
reclamações recebidas no ano.

Atribui-se 0 ponto a 0 % e 5 pontos são atribuídos a 100 %. Valores 
intermediários são interpolados linearmente.

Número de passos (1/10)

Número de passos (um passo 
inclui as ações de um funcionário; 
pode ser no início do processo, 
entre os passos dados por 
outros funcionários ou no final do 
processo).

Idem a “Tempo de espera para o atendimento”.

Número de contatos em pessoa 
(1/10)

Número de vezes que um 
cidadão é obrigado a comparecer 
ao centro de atendimento.d

Idem a “Tempo de espera para o atendimento”.

Requisitos de informações (1/5)

Número de documentos que 
o cidadão deve apresentar, 
incluindo formulários que devem 
ser preenchidos.

Idem a “Tempo de espera para o atendimento”.

Dimensão “Recursos” (1/4)

Gestão de recursos
humanos (6/15)

Grau de maturidade da gestão 
humana.e

Somam-se todas as pontuações obtidas nas cinco boas práticas, 
subtrai-se 5 e divide-se o resultado por 15.

Custo unitário do
procedimento (2/5)

Custo operacional unitário da 
entrega do serviço.

Os custos são convertidos em dólares. Um ponto foi atribuído quando a 
instituição não foi capaz de fornecer os dados (por não dispor de custos 
por atividade). Nos demais casos, foram atribuídos 5 pontos ao valor 
mais baixo, 2 pontos ao mais alto, e os valores intermediários foram 
interpolados linearmente.

Custo de recursos humanos (1/5)
Existência de medição do custo 
de recursos humanos em relação 
ao gasto total.

Variável dicotômica que assume o valor 1 caso haja medição e 0 em 
caso contrário.

Dimensão “TI” (1/4)

Procedimentos realizados
online (1/3)

Porcentagem de procedimentos 
feitos pela Internet em relação ao 
total de procedimentos.

Dado direto.

A tabela A3.1 apresenta as variáveis que compõem 
o índice de qualidade. O número mostrado ao lado 
do nome de cada variável é o seu peso no cálculo da 
pontuação da dimensão correspondente. O mesmo 
ocorre para cada dimensão em que o peso no cálculo 
do índice de qualidade da gestão é indicado.

Anexo 3: Atributos de qualidade 
da gestão

Tabela A3.1 Variáveis que compõem o índice de qualidade

(continua na página seguinte)
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Variávela Descrição Fórmula de cálculob

Grau de digitalização do 
procedimento (1/3)

Representa a maturidade da digitalização, 
ou seja, as funcionalidades digitais 
oferecidas aos cidadãos para realizar o 
procedimento.f

Dado direto (nível de digitalização entre 0 e 4).

Qualidade dos sistemas de 
informação (1/6)

Reflete a qualidade dos sistemas que dão 
suporte ao processo, com base em quatro 
características.g

Somam-se todas as pontuações obtidas nos quatro parâmetros 
de qualidade dos sistemas, subtrai-se 4 e divide-se o resultado 
por 12.

Interoperabilidade (1/6) Existência de interconexão com sistemas 
de outras instituições.

Variável dicotômica que assume o valor 1 se houver 
interoperabilidade com outras instituições e 0 se não houver.

Dimensão “Gestão e regulação” (1/8)

Transparência (1/5) Existência de uma política de transparência 
relacionada com o procedimento. Dado direto (escala de 1 a 4).

Gestão regulatória (1/5)

Existência de um marco de gestão regulatória 
que contempla processos de revisão de 
estoque e de avaliação de impacto (custos de 
cumprimento) de novas regulações.

Somam-se duas variáveis dicotômicas, uma que identifica a 
existência de marcos de gestão regulatória e outra que identifica 
a existência de algum estudo de custos de cumprimento para o 
serviço em questão.

Preço do procedimento (1/5) Valor que os cidadãos devem pagar ao 
prestador para receber o serviço.

Os custos são convertidos em dólares. São atribuídos 5 pontos 
ao valor mais baixo e se atribui 1 ponto ao mais alto. Os valores 
intermediários são interpolados linearmente. Em caso de serviço 
gratuito, são atribuídos 5 pontos.

Proteção da
confidencialidade (1/5)

Avaliação do tratamento de informações 
confidenciais. Dado direto (escala de 1 a 4).

Plano estratégico e sistema de 
qualidade (1/5)

Existência de um plano estratégico e de 
um sistema de qualidade implementado.

Somam-se duas variáveis dicotômicas, uma que identifica a 
existência de um plano estratégico e outra que identifica a 
existência de um sistema de qualidade implementado.

Dimensão “Relação com os cidadãos” (1/8)

Campanhas de
disseminação (1/4)

Existência de ações proativas de 
comunicação destinadas aos cidadãos. Dado direto (escala de 1 a 4).

Medições de qualidade e 
satisfação (1/4)

Existência de avaliações periódicas da 
qualidade e/ou da satisfação cidadã.

Atribui-se uma pontuação de 1 a 5, na qual 1 significa que esse 
tipo de avaliação não é realizado e 5 quando uma metodologia 
padrão é usada com recursos destinados à medição.

Gestão unificada dos canais de 
atendimento (1/4)

Avalia o grau de coordenação dos 
canais de atendimento, considerando se 
as informações que eles fornecem são 
as mesmas.

Dado direto (escala de 1 a 4).

Acesso a informações (1/4)
Possibilidade de que os cidadãos possam 
acompanhar o andamento dos seus 
procedimentos.

Dado direto (escala de 1 a 4).

Tabela A3.1 Variáveis que compõem o índice de qualidade (continuação)

Fonte: Elaboração própria.
a Nos casos em que a instituição responsável não dispunha de dados para um indicador específico do serviço em questão, foram solicitados os 
dados correspondentes a toda a instituição; por exemplo, se não há taxa de reclamações para o serviço específico, usa-se a taxa de reclamações 
de toda a instituição.
b Para compor as variáveis em um índice de dimensão, nos casos em que a variável não produz valores dentro da faixa [0,1] uma nova escala 
também deve ser aplicada.
c Na modalidade presencial, considera-se o tempo de espera do momento em que o cidadão chega à instalação até o início do atendimento (o 
passo intermediário em um balcão para apresentação e recebimento de senhas não é considerado que foi iniciado o atendimento). Na modalidade 
telefônica, considera-se o tempo entre o início da chamada e a resposta pelo funcionário que faz o atendimento (se o atendimento for feito por meio 
de um sistema interativo de resposta de voz (IVR, por sua sigla em inglês), considera-se que o início é imediato). Nos casos em que o processo 
inclui consulta prévia, mede-se o tempo para a obtenção dessa consulta.
d Se em alguns escritórios são necessárias mais interações do que em outros, considera-se o pior caso.
e Para esse indicador, os responsáveis pelo serviço deveriam indicar o grau de maturidade do serviço e da instituição (em uma escala de 1 a 4), em 
relação a cinco boas práticas de gestão: i) promoção de uma cultura de transferência de conhecimentos; ii) capacitação do pessoal encarregado de 
atender os usuários; iii) avaliação periódica da satisfação dos funcionários; iv) seleção do pessoal encarregado de atender os usuários por meio de 
processos competitivos; e v) existência de incentivos para a prestação de serviços de alta qualidade.
f São considerados cinco níveis de digitalização: i) nível 0, nenhuma funcionalidade associada ao procedimento está disponível na Internet (inclusive, 
informações sobre o procedimento somente são prestadas pessoalmente); ii) nível 1, as informações sobre o procedimento estão disponíveis na 
Internet, mas outras funcionalidades, não; iii) nível 2, além das informações, é possível baixar formulários associados ao procedimento; iv) nível 3, é 
possível autenticar e preencher formulários pela Internet; e v) nível 4, é possível realizar o procedimento 100 % pela Internet, inclusive pagamentos.
g Quatro características da qualidade de um sistema de informações foram avaliadas em uma escala de 1 a 4. As características consideradas são: i) 
grau de disponibilidade (tempo em que o sistema está disponível em relação ao tempo total de trabalho); ii) grau de utilidade para os funcionários; iii) 
grau de confiabilidade das informações fornecidas pelo sistema; e iv) grau de cobertura da operação (porcentagem do processo coberta pelo sistema).
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Fonte: Elaboração própria.

Para a visão externa, foi realizada uma pesquisa online 
e outra, de triangulação presencial, reduzida a três 
serviços em um país. As seções seguintes descrevem 
tecnicamente os estudos correspondentes à visão 
externa. No final, este anexo apresenta uma seção de 
observações que inclui uma análise dos resultados.

Pesquisa online: As informações externas foram 
coletadas por meio de uma pesquisa online 
autoadministrada. Os convites para participar 
foram feitos pela rede social Facebook. Durante a 
execução do trabalho de campo, monitorou-se o 
avanço do processo, cuja qualidade foi controlada 
com base nos seguintes critérios:

• integralidade: pesquisas incompletas foram 
recusadas;

• unicidade dos entrevistados: os endereços de IP 
dos entrevistados foram controlados para garantir 
sua unicidade;

• localização: os endereços de IP foram controlados 
para garantir correspondência com o país cujos 
serviços estavam sendo avaliados.

A coleta foi dividida em duas etapas:

• um pré-teste para identificar possíveis melhorias 
no questionário e validar sua programação. Ficou 
acordado que, se os ajustes no questionário fossem 
de baixo impacto, os dados seriam aceitos como 
parte do estudo;

• O teste, ou seja, a pesquisa propriamente dita.

Pré-teste: O pré-teste foi realizado entre 10 e 
21 de junho de 2015. A tabela A4.1 apresenta o 
detalhamento por país.

Anexo 4: Ficha técnica

País 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 20-jun 21-jun

Chile

Equador

Panamá

Paraguai

Trinidad e Tobago

Uruguai

Tabela A4.1 Calendário do pré-teste
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A tabela A4.3 mostra o total de pesquisas coletadas 
para cada país e serviço.

País 6-jul 13-jul 20-jul 27-jul 3-ago 10-ago 17-ago 24-ago 31-ago 7-sep

Chile

Equador

Panamá

Paraguai

Trinidad e Tobago

Uruguai

Serviço Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e 
Tobago Uruguai Total

Benefício por deficiência 155 126 74 32 42 220 649

Solicitação de consulta médica 499 617 467 420 198 403 2.604

Denúncia de furto 403 404 400 405 87 413 2.112

Registro de nascimento 401 410 400 400 200 403 2.214

Matrícula em escola 483 413 401 400 202 401 2.300

Renovação de RG 435 442 405 406 200 423 2.311

Total país 2.376 2.412 2.147 2.063 929 2.263 12.190

Tabela A4.2 Calendário do teste

Tabela A4.3 Total de pesquisas coletadas

Teste: O teste foi realizado entre 8 de julho e 11 
de setembro de 2015. O início foi relativamente 
simultâneo em todos os países, enquanto o término 
dependeu do número de questionários válidos 
obtidos. A tabela A4.2 apresenta o detalhamento 
por país.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Essas 12.190 pesquisas foram obtidas após 526.073 
landings (isto é, acesso ao site da pesquisa após a 
pessoa aceitar o convite recebido pelo Facebook).

Uma vez consolidados os dados, foram aplicados 
alguns critérios de qualidade adicionais para 
determinar o conjunto final de pesquisas válidas.

• Tempo de resposta: foram analisados os tempos 
de início e término de cada pesquisa, para 
descartar aquelas respondidas em menos de 
cinco minutos ou em mais de duas horas (caso 
excedessem 5 % das pesquisas).

• Desvio padrão intraquestionário: foram 
descartadas aquelas pesquisas em que os cidadãos 
deram a mesma resposta para todas as perguntas 
associadas a atributos.

• Distribuição demográfica: para serviços e países 
com excesso de amostras, as pesquisas foram 
selecionadas aleatoriamente, mas de forma a 
proporcionar a melhor distribuição de acordo com os 
mínimos estabelecidos para variáveis demográficas: 
gênero, idade e região.
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Fonte: Elaboração própria.

A meta para cada serviço foi de 400 entrevistados, 
salvo no caso de Trinidad e Tobago, onde, em 
razão de sua população relativamente pequena, 
a meta foi de 200. Como pode ser observado, 
no caso do Benefício por deficiência a meta não 
foi alcançada em nenhum dos países, embora 
o nível de cumprimento tenha apresentado 
variações importantes: de 55 % no Uruguai a 8 % 
no Paraguai.80 O outro caso em que a meta não 
foi alcançada foi Denúncia de furto para Trinidad e 
Tobago, onde chegou a 44 %.

Durante a etapa de trabalho de campo, várias 
providências foram tomadas para aumentar o 
volume de respostas para esses casos: cartazes 
com um convite para participar da pesquisa 
foram impressos e expostos pelas instituições 
participantes; anúncios foram elaborados e 
colocados nos sites das instituições; o prazo de 
encerramento da pesquisa foi estendido; o número 
de convites por meio do Facebook foi ampliado; e 
em alguns casos foram enviados convites por correio 
eletrônico. Apesar desses esforços, os resultados 
não melhoraram significativamente.

Serviço Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e 
Tobago Uruguai Total

Benefício por deficiência 155 122 73 31 41 219 641

Solicitação de consulta médica 400 400 400 400 198 398 2.196

Denúncia de furto 400 400 399 400 87 400 2.086

Registro de nascimento 399 400 392 399 200 400 2.190

Matrícula em escola 400 400 397 399 200 396 2.192

Renovação de RG 400 400 400 400 199 400 2.199

Total país 2.154 2.122 2.061 2.029 925 2.213 11.504

Tabela A4.4 Total de pesquisas válidas

Para efeito de 
comparação com a 
técnica online por 
meio do Facebook, 
foi realizada no 
Paraguai uma 
pesquisa presencial 
independente.

80 O único caso em que o número de entrevistados foi totalmente insuficiente foi o de Benefício por deficiência no Paraguai. Uma explicação para 
esse caso é apresentada acima, na seção sobre esse serviço.

A tabela A4.4 mostra o conjunto de pesquisas 
válidas após a aplicação desses filtros.
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No caso de Benefício por deficiência, a tabela mostra 
que três países têm um erro maior do que 10 % 
(Panamá, Paraguai e Trinidad e Tobago); o mesmo 
ocorre, embora em menor escala, com Denúncia de 
furto em Trinidad e Tobago. As conclusões nesses 
casos devem ser interpretadas mais como uma 
tendência do que como um resultado final, tendo 
em conta esse erro de amostragem que excede os 
parâmetros fixados para o estudo (erro de amostragem 
inferior a 10 %). O erro de amostragem por país é 
apresentado na tabela A4.6.

Composição da amostra: A tabela A4.7 apresenta 
a composição demográfica da amostra conforme a 
identificação fornecida pelos entrevistados.

Serviço Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Benefício por deficiência 7,9 8,9 11,5 17,6 15,3 6,6

Solicitação de consulta médica 4,9 4,9 4,9 4,9 7,0 4,9

Denúncia de furto 4,9 4,9 4,9 4,9 10,5 4,9

Registro de nascimento 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 4,9

Matrícula em escola 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 4,9

Renovação de RG 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 4,9

País

Chile 2,1

Equador 2,1

Panamá 2,2

Paraguai 2,2

Trinidad e Tobago 3,2

Uruguai 2,1

Tabela A4.5 Erro de amostragem (%) por serviço

Tabela A4.6 Erro de amostragem (%) por país

Erro de amostragem: O erro de amostragem foi 
calculado com base na hipótese de populações 
infinitas, ou seja, considerando-se um número muito 
grande de usuários para cada serviço. Os valores 
para cada serviço são apresentados na tabela A4.5.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria.

Chile Equador Panamá Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai Total geral

Distribuição de pesquisas por gênero

Homem 27 50 33 38 22 22 33

Mulher 73 50 67 62 78 78 67

Distribuição de pesquisas por faixa etária

18-24 13 25 14 24 6 10 16

25-29 13 17 19 20 23 12 16

30-39 32 28 31 30 38 37 32

40-49 18 16 18 15 17 17 17

50-59 13 9 9 6 9 12 10

+ de 60 12 6 9 5 7 12 9

Distribuição de pesquisas por canal usado

Virtual 0 3 2 0 0 1 1

Presencial 95 78 86 100 96 97 92

Telefônico 5 19 12 0 4 3 7

Distribuição de pesquisas por zona rural/urbana

Não sabe 3 4 6 3 13 3 5

Rural 8 16 15 5 19 6 11

Urbana 89 80 80 91 67 90 85

Distribuição de pesquisas por nível socioeconômico

Baixo 15 15 12 8 8 10 12

Médio baixo 37 38 32 30 26 38 34

Médio 38 39 40 47 40 43 41

Médio alto 6 3 7 6 8 4 5

Alto 1 0 1 0 0 0 0

Não respondeu 3 4 6 7 16 3 6

Não sabe 1 1 2 1 3 1 2

Tabela A4.7 Composição demográfica (%) da pesquisa online
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Gênero

Homem 47

Mulher 53

Idade

18-24 19

25-29 14

30-39 24

40-49 17

50-59 13

+ de 60 4

Zona rural/urbana

Rural 25

Urbana 75

Tabela A4.8 Composição demográfica (%) da pesquisa de triangulação

Fonte: Elaboração própria.

Pesquisa de triangulação: Para efeito de comparação 
com a técnica online por meio do Facebook, foi 
realizada no Paraguai (um dos países com menor 
penetração de Internet) uma pesquisa presencial 
totalmente independente da pesquisa online. Foram 
analisados três serviços: Solicitação de consulta 
médica, Matrícula em escola e Renovação de RG.

Em rigor e a priori a comparação não pode ser 
extrapolada para os demais serviços ou países e deve 
ser usada somente como referência ou indicação do 
que poderia acontecer em casos não triangulados.

As entrevistas foram presenciais, tanto em domicílio 
como à saída de centros de saúde e escolas. 
Foram realizadas em domicílio 94 % das pesquisas 
referentes a Solicitação de consulta médica, 89 % a 
Matrícula em escola e 100 % a Renovação de RG. A 
amostragem foi probabilística para domicílios, e a 
seleção dos entrevistados nos domicílios foi baseada 
em quotas por gênero e idade. Nos serviços de 
saúde e nas escolas foi aplicada uma amostragem 
sistemática, com quotas por gênero e idade.

O trabalho de campo foi realizado entre 5 de outubro 
e 8 de novembro de 2015. Foram entrevistadas 422 
pessoas para Solicitação de consulta médica, 412 para 
Matrícula em escola e 414 para Renovação de RG. O 
erro de amostragem estimado foi de 2,77 %. A tabela 
A4.8 apresenta a composição demográfica da amostra.
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O gráfico A4.1 apresenta o resultado comparado das 
duas pesquisas para as principais variáveis.

Gráfico A4.1 Comparação de resultados das pesquisas online e de triangulação para 
as variáveis-chave
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Fonte: Elaboração própria.



114   .   Anexos

O gráfico mostra que os resultados são 
semelhantes, com diferenças a ressaltar:
• a satisfação média apresenta uma diferença de 11 
%; a expectativa, de 20 %; a confiança na instituição, 
de 30 %; e a confiança no governo, de 20 %;

• as expectativas e a confiança no governo 
apresentaram valores mais altos na pesquisa online; 
em contrapartida, a satisfação e a confiança na 
instituição apresentaram valores mais baixos.

A análise por serviço indica que para Renovação 
de RG as diferenças são mínimas, porém mais 
acentuadas para Matrícula em escola, e ainda mais 
para Solicitação de consulta médica. Não fosse 
pelas diferenças na variável Confiança na instituição, 
teríamos diferenças menores para todos os serviços.

Observações e lições aprendidas: As pesquisas 
online e de triangulação produziram resultados 
relativamente similares. Em algumas variáveis, 
os resultados praticamente coincidem, enquanto 
em outras há diferenças consideráveis. Também 
há variações conforme o serviço. Não é possível 
determinar com um mínimo de certeza a origem 
dessas diferenças, embora elas definitivamente não 
resultem de diferenças na composição demográfica 
das respectivas amostras.81

É possível que a diferença resulte não tanto da 
lacuna digital (penetração e uso da Internet), mas 
sim de uma capacidade distinta para responder a 
pesquisas autoadministradas. Essa capacidade varia 
conforme o nível educacional dos entrevistados, o 
que, por sua vez, varia dentro de um mesmo país e, 
em média, entre países.

O número de entrevistados potenciais é crítico 
para o sucesso da medição (é difícil encontrar no 
Facebook entrevistados para serviços com poucos 
usuários). Isso significa que a técnica pode ser 
aplicada em todos os casos, mas para que produza 
resultados confiáveis é preciso que o número de 
entrevistados potenciais exceda um determinado 
mínimo (para que a população se comporte 
como população infinita). Isso foi particularmente 
constatado na medição do serviço Benefício por 
deficiência. Devido ao baixo número de usuários, a 
obtenção de respostas exigiu um grande esforço e, 

ainda assim, as metas originais não foram atingidas. 
Inclusive foi preciso descartar uma das medições e, 
para as outras cinco, houve um aumento dos erros 
de amostragem. Em casos como esse, no futuro 
será preciso analisar alternativas de coleta de dados 
que poderiam ser mais convenientes.

Cabe destacar que a penetração da Internet 
aumentará e, com isso, o número de entrevistados 
potenciais para pesquisas online. Assim, a previsão 
é de que a qualidade das medições feitas com essa 
técnica tenderá a igualar-se àquelas feitas com as 
técnicas tradicionais. Se, além disso, houver uma 
diferença de custos significativa entre uma e outra 
técnica (3 a 1), a conclusão é que a técnica online 
é não apenas aceitável, mas a única que permite 
medições periódicas.

De acordo com a metodologia do projeto SV, a 
satisfação é calculada com base em duas perguntas:
i) o nível de satisfação explícito expresso pelos 
entrevistados; e ii) a distância entre a experiência 
e aquilo que os entrevistados entendem como 
serviço ideal. Foram detectados casos que indicam 
uma possível falta de entendimento da segunda 
pergunta; no entanto, foram poucos os casos e não 
houve impacto nas conclusões globais. Como lição 
aprendida, é preciso analisar a conveniência de se 
reformular essa pergunta nas próximas edições.

Ademais, foram detectados casos que indicam uma 
possível falta de entendimento da pergunta que 
media a satisfação com o custo. Considerando-se 
que cinco dos seis serviços analisados são gratuitos 
e que, como resultado, os cidadãos atribuíram muito 
pouca importância a essa variável, foi possível 
determinar que os eventuais erros não têm um 
impacto apreciável nos resultados. Como lição 
aprendida, é preciso analisar a conveniência de se 
reformular essa pergunta nas próximas edições.

Médias simples foram usadas para médias tanto 
por país como regionais por serviço. No caso do 
Paraguai, na ausência de dados externos para 
Benefício por deficiência, este foi excluído das médias 
que envolvem o serviço e o país (as médias para o 
Paraguai não incluem esse serviço, e as médias para 
Benefício por deficiência não incluem o Paraguai). 
O mesmo se aplica às médias de qualidade que 
envolvem Benefício por deficiência no Uruguai.

81 Correções podem ser feitas na pesquisa online, atribuindo-se um peso maior aos segmentos subrepresentados, se confirmado que as variações 
são mínimas.
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No caso de serviços para os quais há mais de 
uma instituição prestadora no país, analisou-se a 
qualidade da mais relevante ou de uma instituição 
representativa. Essa situação ocorreu nos seguintes 
casos: i) no Chile, para Matrícula em escola e 
Denúncia de furto (nesse caso, não foi possível obter 
informações da instituição principal, Carabineros); 
ii) no Panamá, para Denúncia de furto; e iii) em 
Trinidad e Tobago, para Solicitação de consulta 
médica e Denúncia de furto.

Quanto à diferença entre a composição demográfica 
geral de cada país e a composição demográfica 
das amostras, cabe perguntar se um fator corretivo 
não devia ter sido aplicado. Como já se mencionou, 
o problema é que, apesar das tentativas, não foi 
possível conhecer o perfil demográfico dos usuários 
de cada serviço. Diante dessa dificuldade, optou-
se pela aplicação para todos os serviços do critério 
único de não ajustar a composição demográfica das 

amostras à demografia geral do país, embora quotas 
mínimas tenham sido aplicadas a cada um dos 
segmentos de idade, gênero, zona rural ou urbana e 
classe socioeconômica.

Além das perguntas em que a necessidade de 
ajuste já foi identificada, será preciso revisar todo 
o questionário, com vistas a identificar melhora 
na redação e substituicão de perguntas que se 
mostraram irrelevantes por outras de maior interesse.

A oferta de um incentivo para fortalecer a taxa 
de respostas causou surpresa em certos casos, 
uma vez que alguns cidadãos entenderam que 
uma pesquisa desse tipo não deve incluir a oferta 
de um sorteio. Embora o tema deva ser tratado 
com cautela, entende-se também que sem esse 
incentivo seria difícil alcançar as metas de respostas 
prescritas pela metodologia.
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Uruguai

Matrícula em escola pública

Visão interna

Contexto: O Conselho de Educação Infantil e Primária (CEIP), subordinado à Administração Nacional de Educação Pública (ANEP) é o órgão 
responsável pelo procedimento de matrícula de uma criança em uma escola pública no Uruguai. As escolas públicas concentram 80 % dos 
estudantes. Trata-se de um serviço centralizado, apoiado por um sistema computadorizado com cobertura nacional, que consolida todas as 
informações sobre alunos matriculados até a sexta série, no caso de escolas urbanas, e até a nona série, no caso de escolas rurais. Os pais 
devem solicitar a matrícula pessoalmente, indicando uma escola de sua preferência e duas alternativas. A ANEP designa a escola com base na 
disponibilidade e em outros critérios.

Alcance: Matrícula de crianças entre 5 e 12 anos de idade em escolas primárias públicas. O procedimento começa quando os pais procuram a 
escola e termina quando a criança foi matriculada (aplicável aos anos da educação infantil e ao primeiro ano do ensino primário).

Análise quantitativa

Número de transações no último ano: 38 mil

Número de funcionários designados para o serviçoa:  2 mil

Número de reclamaçõesb: 200

Principal canal de atendimento presencial (100 %)

Número de passos do procedimento: 2

Número de requisitos de informações: 1

Número de interações em pessoa: 1

Tempo de processamento: não determinado

Custo para o cidadão: sem custo

O quadro A5.1 inclui uma ficha-resumo para um dos 
seis serviços estudados. As fichas foram validadas 
pelos respectivos responsáveis.

Anexo 5: Exemplo de ficha-resumo 
para um serviço

Quadro A5.1 Ficha-resumo de um dos seis serviços estudados

Processo Recursos TI

100

80

60

40

20

0
QualidadeGestão e

regulação
Relacionamento
com os cidadãos

Serviço Média da região Melhor na classe

(continua na página seguinte)

Qualidade interna – Matrícula em escola pública
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(continua na página seguinte)

Análise qualitativa

• Processo: O processo de matrícula dura quatro semanas. Os pais são convocados a selecionar a escola de sua preferência e outras duas 
alternativas, caso a primeira opção não esteja disponível. A ANEP, a seguir, implementa controles internos para validar as informações 
registradas, e as crianças são designadas para as escolas. Finalmente, o diretor da escola forma os grupos com base em certos critérios, 
como igualdade de gênero.

• Recursos: O pessoal administrativo encarregado de atender os usuários foi selecionado por meio de um processo competitivo. Esses 
funcionários têm uma grande carga de trabalho durante o período de matrícula e receberam treinamento para a função desempenhada, 
com ênfase especial nos sistemas de informação que dão suporte ao procedimento.

• TI: O GURÍ é um sistema de informação online que tem uma base de dados atualizada de todos os professores, escolas e alunos. Permite 
fazer matrículas e emitir passes, bem como controlar frequência, registrar notas, armazenar informações sobre a saúde das crianças, etc. 
Pode ser acessado em tempo real, por meio de um painel de controle com informações consolidadas do sistema. O sistema está integrado 
ao SIAS (Sistema Integrado de Assistência Social) do MIDES, para compartilhar informações sobre as crianças que recebem assistência 
social, junto com o sistema de Identificação Civil (DNIC). Por meio dessa integração, a ANEP obtém, antes do período de matrículas, uma 
base de dados de todas as crianças que lhe compete matricular. Com essa base são preenchidos os formulários de matrícula, tornando o 
processo muito mais rápido. Isso é possível porque todas as crianças estão registradas no DNIC desde o seu nascimento.

• Relação com os cidadãos: O serviço de matrículas definiu um mecanismo por meio do qual os pais/responsáveis podem consultar 
o resultado do procedimento. Pais e responsáveis são atendidos por funcionários administrativos em cada escola (os professores não 
participam do processo de matrícula). As notas são entregues pessoalmente aos pais, em papel, anualmente. O serviço não mede a 
satisfação dos usuários em relação a esse procedimento em particular.

• Gestão e regulação: A regulação atual é considerada clara e concisa em termos do processo de matrícula. No entanto, não são realizadas 
revisões periódicas, e os custos de seu cumprimento para os cidadãos não são analisados. Embora a ANEP tenha o compromisso de 
garantir vagas em escolas para todos os estudantes, outros compromissos com os cidadãos não são explicitados, como por exemplo 
tempos de resposta a reclamações. Quanto à gestão, não se segue nenhum processo de melhoria contínua.

• Particularidades do serviço: Exige-se que as crianças tenham um documento de identificação e estejam com as vacinas em dia. Isso 
permite que a ANEP informe ao Ministério da Saúde o estado de vacinação de cada criança. Quanto ao processo de matrícula, os pais 
recebem um código QR, que lhes permite consultar a escola em que seu filho foi finalmente matriculado. Cabe destacar que há em 
Assunção (Paraguaii) uma escola uruguaia (Escola del Solar Artigas)  gerenciada de Montevidéu, com professores e recursos uruguaios.

Visão externa

Análise quantitativa

 

Tamanho da amostra: 396 pesquisas.

Importância dos atributos

A análise de importância revela que o atributo mais importante para a avaliação da satisfação dos cidadãos é a imparcialidade do processo. Isso ocorre 
porque o atual processo garante a matrícula de todos os alunos que solicitam vaga no sistema educacional. Em termos de importância, os próximos 
atributos são empatia e profissionalismo, ambos relacionados diretamente com o funcionário que presta o serviço.  

Atributo Classificação Grau de importância Processo Atendimento Instalações Informações

Impacto importante ou alto
Imparcialidade 1 100

Empatia 2 90

Profissionalismo 3 73

Razoabilidade dos requisitos 4 59

Informações sobre o processo 5 54

Diligência 6 54

Tempo de processamento 7 54

Honestidade 8 53

Conforto 9 45

Cortesia 10 43
Impacto baixo ou nulo

Usabilidade 11 24

Acessibilidade do local 12 12

Esforço de deslocamento 13 12

Custo 14 4

Clareza 15 3

Quadro A5.1 Ficha-resumo de um dos seis serviços estudados (continuação)
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Análise qualitativa (perguntas abertas)

Importância de atributos e seu desempenho
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Observação: Ver na seção “Tempo é ouro”, do capítulo 2, uma análise do significado de cada quadrante. 

Nesse serviço, os cidadãos apresentam um bom nível de satisfação em todos os atributos importantes, ou seja, o nível de 
satisfação quanto aos atributos está acima da média no nível do país.

Cabe destacar que não há nenhum atributo no quadrante 1. Isso indica que os esforços do serviço precisam estar 
concentrados em monitorar o desempenho dos atributos do quadrante 2, a fim de manter e eventualmente melhorar o nível 
de satisfação percebido pelos usuários.

Aspectos mais positivos da experiência

(continua na página seguinte)

Quadro A5.1 Ficha-resumo de um dos seis serviços estudados (continuação)
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Principais conclusões

As melhorias implementadas aumentaram sensivelmente a transparência do processo de matrícula, que passou de um 
procedimento por ordem de chegada, em que até as senhas de atendimento eram vendidas, para um processo totalmente 
imparcial.

O sistema GURI, que gerencia de forma integral todas as informações escolares, é uma ferramenta muito sólida, completa e 
útil. Mostra em tempo real quais crianças estão presentes em que aulas, está interconectado com todos os sistemas de outras 
instituições necessárias e, inclusive, dispõe de melhores informações sobre a saúde das crianças do que outros órgãos.
Além disso, sua implantação significou uma redução do tempo gasto em tarefas administrativas, permitindo que tanto 
professores como funcionários administrativos dediquem mais tempo a atividades pedagógicas.

Áreas de melhoria:
 
•  A ANEP está trabalhando para implementar a matrícula pela Internet, o que diminuirá os tempos e custos de deslocamento 
para pais e responsáveis.
•  Também está trabalhando para estender a cobertura do GURÍ a escolas privadas, o que colocará todo estudante no sistema.
•  A cobertura do GURÍ poderia ser estendida a escolas de segundo grau, pelo menos em áreas urbanas, a fim de ampliar a 
atual visão de país de estudantes matriculados em escolas públicas.
•  O número de requisitos atualmente exigidos dos pais poderia ser reduzido, no sentido de que eles poderiam ser consultados 
por meio de interoperabilidade com as instituições que detêm os dados. Por exemplo, informações relativas a certidão de 
nascimento, vacinação em dia ou caderneta de saúde da criança.

Fonte: Elaboração própria.
a Os Diretores de Escolas Urbanas foram considerados funcionários.
b Correspondente a 5,3 % das transações.
c Ver na seção “Tempo é Ouro”, do capítulo 2, uma análise do significado de cada quadrante.

Aspectos mais negativos da experiência

Entre os aspectos com pior avaliação dos cidadãos está o tempo que precisam investir no processo de matrícula, sobretudo 
porque isso implica ausentar-se de seu local de trabalho. Os cidadãos também indicam como problema os custos associados 
ao deslocamento até o estabelecimento educacional, especialmente nas zonas rurais, e a obrigação de apresentar documentos 
com informações consideradas desnecessárias para o processo de matrícula, como, por exemplo, a caderneta de saúde da 
criança, com registro atualizado de vacinação.

Quadro A5.1 Ficha-resumo de um dos seis serviços estudados (continuação)
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É importante caracterizar o contexto socioeconômico 
e institucional em que um projeto como o SV está 
inserido. Assim, este anexo descreve os diferentes 
indicadores que refletem a situação na região e, 
em particular, nos países piloto. A descrição desse 
ambiente fornece um marco de referência que facilita 
a interpretação dos dados obtidos. Especificamente, 
a análise de correlações permite identificar possíveis 
relações entre qualidade dos serviços e satisfação 
cidadã, e condições socioeconômicas e institucionais.

As informações socioeconômicas incluem o 
volume de produção das economias (Produto 
Interno Bruto ou PIB), informações demográficas 
e grau de desenvolvimento da sociedade da 
informação. Quanto à maturidade institucional das 
organizações públicas, não foi encontrado um 
indicador que a represente integralmente. Essa 
lacuna foi parcialmente preenchida por indicadores 
que representam a maturidade da administração 
pública em áreas específicas. As áreas escolhidas 
como indicativas de uma maturidade institucional 
geral são: i) transparência; ii) gestão financeira; e 
iii) governo eletrônico. Possivelmente esses três 
aspectos não são os mais representativos, mas dão 

uma ideia das restrições institucionais que ocorrem 
na hora da prestação de serviços.

Situação socioeconômica na ALC:

PIB e PIB per capita: De acordo com dados do 
Banco Mundial,82 o PIB per capita na ALC é de US$ 
10.057. Esse valor é semelhante à média mundial 
(US$ 10.725) e muito inferior à média dos países da 
OCDE83 (US$ 38.349). Além disso, o PIB84 da ALC 
soma US$ 6,30 bilhões; o dos países da OCDE, 
US$ 48,8 bilhões; e o mundial, US$ 77,9 bilhões. 
Isso significa que a região apresenta uma situação 
muito inferior à dos países mais avançados, o que 
pode influenciar os volumes de capital alocado por 
cada sociedade ao setor público e, portanto, afetar 
a qualidade dos serviços prestados, sobretudo 
quando há economias de escala. O gráfico A6.1 
mostra os respectivos valores para os países 
participantes do piloto.

82 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries (2013 e 2014).
83 Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
84 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries (2013 e 2014).

Anexo 6: Contexto 
socioeconômico e maturidade 
institucional na ALC

Gráfico A6.1 PIB e PIB per capita (em US$ correntes)

20.000

15.000

10.000

5.000

0

300.000

225.000

150.000

75.000

0
PanamáEquadorChile Paraguai Trinidad e Tobago Uruguai

Fonte: Banco Mundial, 2015.

PIB per capita (US$) PIB (US$ milhões)



Anexos   .   121

Desigualdade: Um dos indicadores que permitem 
medir a desigualdade é o índice de Gini, que 
atribui valores entre 0 e 100, onde 0 representa a 
igualdade perfeita e 100, a desigualdade perfeita. 
O Banco Mundial elabora uma estimativa desse 
índice.85 Considerando-se os 105 países para os 
quais há dados disponíveis nos últimos quatro 
anos, e ordenando-os dos mais iguais para os 
mais desiguais, os países da ALC ficam entre 
as posições 74 e 104, ou seja, na zona de maior 
desigualdade. Nessa zona, exceto pelos países 
latino-americanos, há apenas um país da OCDE. 
A desigualdade pode afetar o acesso dos setores 
mais pobres aos serviços públicos. O gráfico A6.2 
mostra os respectivos valores para os países 
participantes do piloto.

85 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (2010 a 2013).
86 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (2014) - A população total dos países membros do BID é de 610 milhões de habitantes.
87 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW (2014).

Gráfico A6.2 Índice de Gini
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Fonte: Banco Mundial, 2015.
Observação: Não há dados recentes para Trinidad e Tobago.

População e taxa de crescimento: Segundo 
dados do Banco Mundial, a população da ALC é 
de 626 milhões de habitantes,86 e a dos países 
que integram o estudo-piloto é de 49 milhões de 
habitantes (8 %). Quanto à taxa de crescimento,87 
la população da ALC aumenta a uma taxa anual de 
1,1 %. Esse valor é superior à média dos países 
da OCDE (0,65 %) e semelhante à média mundial 
(1, 2 %). Isso significa que a região apresenta uma 
situação mais dinâmica do que a dos países mais 
avançados, o que provocará um aumento mais 
rápido da demanda de serviços públicos. O gráfico 
A6.3 mostra os respectivos valores para os países 
participantes do piloto.
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População urbana: Segundo dados do Banco 
Mundial,88 na ALC a população urbana responde por 
78 % do total, valor que está bem acima da média 
mundial (53 %) e ligeiramente abaixo da média dos 
países da OCDE (80%). Isso significa que a região 

88 http://data.worldbank.org/topic/urban-development (2014).

apresenta uma estrutura semelhante à dos países 
mais avançados, o que permite reduzir custos de 
logística na prestação de serviços públicos. O gráfico 
A6.4 mostra os respectivos valores para os países 
participantes do piloto.

Gráfico A6.4 População urbana (% do total)
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Gráfico A6.3 População e taxa de crescimento da população

Fonte: Banco Mundial, 2015.
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Nível educacional: O nível educacional é um 
fator que exerce uma influência importante na 
capacidade dos indivíduos para realizar transações, 
sobretudo aquelas medianamente complexas 
como as exigidas pelo setor público. Vários 
indicadores demonstram esse aspecto. O Banco 
Mundial89 calcula a taxa de conclusão da educação 
secundária básica (9a série). Na ALC, a taxa é de 
75 %. Esse valor é inferior à média dos países da 
OCDE (90 %), mas semelhante à média mundial 
(74 %). Isso significa que a região apresenta uma 
situação com bastante espaço para melhorias, a 
fim de assegurar que todos os cidadãos, por si 
sós, sejam capazes de realizar transações com 
o governo. O gráfico A6.5 mostra os respectivos 
valores para os países participantes do piloto.

Outra forma de ilustrar o nível educacional é por meio 
dos resultados dos testes do Pisa. Os mais recentes 
– de 2012 –90 mostram que a pontuação média dos 
65 países participantes é de cerca de 475 pontos 
nas três dimensões (matemática, ciências e leitura), 
enquanto a média para os oito países participantes 
da ALC é de cerca de 405 pontos. Isso também 
poderia indicar uma limitação na região em termos do 
desenvolvimento de serviços transacionais.

Sociedade da informação: O desenvolvimento 
relativamente recente das tecnologias da informação 
(TI), evidenciado na produção e uso generalizado 
da informática e na expansão das redes de 
telecomunicações, deu origem ao que se conhece 
como sociedade da informação: aquela na qual a 
informação passa a ter um papel fundamental no 
desenvolvimento econômico.

89 http://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.CMPT.LO.ZS (2010, 2012 e 2013).
90 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf.
91 http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2 (2014).

A capacidade de usar TI permite aos cidadãos ter 
acesso a informações em maior volume, melhores 
e mais rápidas. Em particular, no que se refere a 
serviços públicos transacionais, a disseminação do 
uso de TI reduz os custos de transação tanto para os 
cidadãos como para os governos, além de aumentar 
os níveis de qualidade e efetividade. Não há governo 
eletrônico sustentável sem uma massa crítica de 
cidadãos conectados.

Segundo dados do Banco Mundial,91 na ALC 50,2 
% da população usam a Internet. Esse número 
é superior à média mundial (40,7 %), mas muito 
inferior à média dos países da OCDE (78,1 %). Isso 
significa que hoje somente a metade da população 
da região pode se beneficiar diretamente do 
governo eletrônico. A outra metade (312 milhões 
de pessoas) somente recebe um benefício indireto 

Fonte: Banco Mundial, 2015.

Gráfico A6.5 Taxa de conclusão da 9a série
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92 http://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchor1 (2014).
93 Belize não está incluído no estudo.

ou nenhum benefício. Como os números da 
OCDE indicam, muito ainda precisa ser feito para 
incorporar cidadãos ao mundo virtual. O gráfico 
A6.6 mostra os respectivos valores para os países 
participantes do piloto.

Maturidade institucional: Conforme se adiantou 
na introdução deste anexo, a fim de caracterizar a 
maturidade institucional, foram selecionados estudos 
comparativos em três áreas: transparência, gestão 
financeira do Estado e governo eletrônico.

Transparência: Um alto nível de transparência é 
um fator essencial na prestação de serviços aos 
cidadãos. A corrupção enfraquece a qualidade, 
enquanto a transparência gera confiança. É preciso 
lembrar que a confiança dos cidadãos é um valor 
por si só muito relevante, uma vez que a gestão com 
cidadãos desconfiados exige mais controles do que 
seria necessário em um marco regulatório saudável.

Certas informações deveriam ser públicas, 
sobretudo nas áreas de gestão e aquisições. No 
entanto, se a transparência não for acompanhada 
de um alto nível de prestação de contas, suas 
virtudes se enfraquecem. Uma vez que os cidadãos 
disponham de informações, é preciso que os 
funcionários públicos respondam pelas falhas ou 
pontos duvidosos identificados. Sem essa vontade 
ou obrigação de prestar contas, a utilidade da 
transparência será mínima.

Há vários instrumentos que demonstram a 
transparência e o outro lado da moeda – a corrupção. 
Um deles é o Índice de Percepção da Corrupção 
(IPC), elaborado pela Transparência Internacional,92 
que avalia 175 países. No quartil mais transparente 
há quatro países do BID; no quartil seguinte, seis; 
no próximo, 11, e no quartil com o IPC mais alto, 
4.93 Dos 31 países europeus avaliados, 23 estão no 
quartil mais transparente e os outros 8 no seguinte. 
Isso mostra que os níveis de corrupção na região da 
ALC são ligeiramente superiores à média mundial e 
bastante superiores aos da Europa. O gráfico A6.7 
mostra os respectivos valores do IPC para os países 
participantes do piloto.

Gráfico A6.6 Porcentagem de usuários de Internet
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Fonte: Elaboração própria.

Gestão financeira do Estado: Esta seção apresenta 
os resultados do estudo Public Expenditure and 
Financial Accountability (PEFA, por sua sigla em 
inglês).94 O marco metodológico do PEFA considera 
28 indicadores, agrupados em seis dimensões: 
i) credibilidade do orçamento; ii) completude e 
transparência do orçamento e da gestão fiscal; 
iii) orçamento ajustado às políticas públicas; iv) 
previsibilidade e controle da execução orçamentária; 
v) contabilidade, registros e relatórios; e vi) revisão 
externa e auditoria.

O relatório De Renzio considera 57 países, entre 
os quais há apenas um da OCDE (Noruega).95 A 
ALC está próxima da média, e sua classificação 
é relativamente boa na primeira dimensão, que 
descreve o grau de realidade do orçamento e 
em que medida ele é implementado conforme 
o que foi planejado. Em contrapartida, a região 
tem a classificação mais baixa para a sexta 
dimensão. A pontuação média da ALC é de 2,49, 
significativamente inferior à pontuação ideal (4) e à 
da Noruega (3,44).

O estudo PEFA, ao fornecer informações sobre a 
maturidade dos processos de gestão financeira 
dos governos, dá uma ideia da maturidade da 
área operacional (back-office) do setor público em 
geral. Embora os processos analisados, exceto no 
que se refere a receita e aquisições, não tenham 
ponto de contato com cidadãos e empresas, eles 
são a base fundamental que permite às unidades 
verticais prestar os serviços. Para que serviços 
de qualidade sejam prestados com eficiência e 

efetividade, as organizações precisam ter uma área 
operacional robusta. Uma área operacional fraca 
reduz sensivelmente a utilidade de uma área de 
atendimento modernizada. Nesse sentido, a região 
está mostrando – ao atingir apenas 62 % da pontuação 
ideal – uma fraqueza e a necessidade de fortalecer 
organizacionalmente suas instituições públicas.

Governo eletrônico: O estudo mais importante 
sobre o desenvolvimento do governo eletrônico 
é o E-Government Survey, publicado a cada dois 
anos pelas Nações Unidas.96 O estudo entende 
que o uso de TI pelos governos é essencial para 
a prestação de serviços públicos, devido ao seu 
potencial em termos de comunicação, participação 
cidadã e transações.

Essa visão é coerente com o que se observa nos 
Estados Unidos. O ACSI informou em 2011 que a 
média de satisfação correspondente ao setor privado 
era de 77,5 pontos (em um máximo de 100), em 
comparação com a média de 66,9 para o governo 
federal. No entanto, a avaliação de sites específicos 
na internet revelou que a média para o setor privado 
era de 77,6, em comparação com uma média de 
75,4 para o governo federal. A lacuna muito menor 
nesse aspecto dos serviços, em comparação com 
a avaliação global, permite concluir que o governo 
eletrônico contribui para melhorar a satisfação dos 
cidadãos. Assim, a incorporação de TI tem impactos 
positivos não apenas na eficiência (GAO, 2015), 
mas também na satisfação. O gráfico A6.8 mostra 
que esse padrão vem se repetindo nos últimos anos 
(Morgeson III, 2014).

94 Gasto Público e de Responsabilidade Financeira (https://www.pefa.org/). Para analisar a região nesse aspecto, foi usado o relatório De Renzio 
(De Renzio, 2009). Embora o relatório seja bastante antigo, as mudanças nessa área são lentas.
95 Incluída como referência de boas práticas.
96 http://unpan3.um.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014.

Gráfico A6.7 Índice de percepção da corrupção, 2014
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Gráfico A6.9 Uso de TI pelos governos

O estudo das Nações Unidas analisa 193 países 
e inclui um índice composto por três subíndices: i) 
serviços prestados pela Internet; ii) nível educacional 
(com base em dados da Unesco); e iii) infraestrutura 
de telecomunicações (com base em dados da UIT). 
A pontuação para um desenvolvimento ideal é 1 e 
para o pior, 0.

O subíndice de serviços pela Internet mede, 
precisamente, o uso de TI pelos governos na 
prestação de serviços. A região obtém uma 
pontuação média de apenas 0,43, indicando uma 
situação ligeiramente acima da média mundial, 

embora abaixo do quartil superior (0,76). Esse quartil 
inclui seis países do BID; o quartil seguinte, 10; 
seguido por 6; e o quartil dos governos que fazem 
o pior uso de TI, 4. Em contrapartida, há 21 países 
europeus no primeiro quartil, 15 no segundo, 7 no 
terceiro e nenhum no quarto.

Como as TI são uma ferramenta fundamental para 
melhorar a entrega de serviços, conclui-se que há 
um espaço significativo para melhorias na região. 
O gráfico A6.9 mostra os respectivos valores desse 
subíndice para os países participantes do piloto.

Gráfico A6.8 Comparação entre a satisfação com o governo federal, com seus
serviços pela Internet e o setor privado
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Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Nações Unidas, 2014.
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Fonte: Elaboração própria.

A tabela A7.1 descreve as metodologias que foram 
levadas em conta na elaboração da metodologia SV.

Cada um desses modelos estabelece uma série de 
variáveis que representam os conceitos de qualidade 
e satisfação. O projeto SV analisou essas estruturas 
e, a partir daí, elaborou uma estrutura própria.

Para a visão externa (satisfação cidadã), os modelos 
mais próximos dos objetivos deste projeto são 
SERVQUAL, ACSI e CMT. As principais diferenças 
entre eles estão nas dimensões e nos atributos 
que formam a percepção cidadã, no conceito de 
satisfação e nos modelos de análise estatística 
dos dados. A tabela A7.2 compara as respectivas 
estruturas das variáveis.

Perspectiva Marcos metodológicos e 
iniciativas Origem, Autores Foco

Externa: Satisfação

SERVQUAL
V. Zeithaml, L. Berry e A. 
Parasuraman, Estados Unidos, 
1983

Qualidade no setor de serviços

American Customer Satisfaction 
Index (ACSI)

Claes Fornell – Ross School 
of Business, Universidade de 
Michigan

Satisfação

Common Measurements Tool 
(CMT)

Institute for Citizen-Centred 
Service (ICCS), 1998

Satisfação no setor público -
benchmarking

Interna: Qualidade

Modelos de excelência

European Foundation for
Quality Management
(EFQM)

European Foundation for Quality 
Management, 1992

Qualidade da gestão e 
maturidade organizacional

Baldrige
Excellence
Framework

National Institute of Standards 
and Technology (NIST), 
Department of Commerce, 
Estados Unidos, 1987

Excelência, gestão de 
desempenho

Iniciativas específicas

Doing Business Banco Mundial, 2004
Custos administrativos e 
qualidade dos marcos regulatórios 
para empresas

Standard Cost Model (SCM) Vários governos europeus, 2003 Carga administrativa para 
empresas

Tabela A7.1 Metodologias consideradas na elaboração da metodologia SV

Anexo 7: Metodologias de 
referência
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Em relação aos elementos que constituem 
a satisfação cidadã, podem ser encontradas 
diferenças entre as dimensões e os atributos de 
cada um deles; no entanto, infere-se que há amplo 
consenso na medição das dimensões relacionadas 
com o atendimento recebido pelos cidadãos 
(com atributos como cortesia ou competência 
dos funcionários) e a eficiência do processo (com 
atributos como tempo).

No caso dos modelos ACSI e CMT, as dimensões 
e os atributos variaram em diferentes adaptações 
e ao longo de sucessivas edições, com o objetivo 
de contemplar a evolução dos modelos e das 
tecnologias de prestação de serviços. A mudança 
mais significativa foi a invasão e a consolidação 
de serviços por meio de canais online. O modelo 

Tabela A7.2 Comparação de dimensões e atributos dos modelos SERVQUAL,
ACSI e CMT

SERVQUAL ACSI (não exaustivo) CMT (Modelo na Austrália)

Dimensões/Atributos Dimensões/Atributos Dimensões/Atributos

Elementos tangíveis

Identificação de 
pessoal

Processos

Facilidade

Satisfação

Tempo

Sinalização Clareza Informações sobre o 
processo

Acessos e localização Acesso a formulários Satisfação geral

Capacidade de 
resposta

Rapidez na gestão Eficiência

Desempenho

Honestidade

Disponibilidade de 
informações

Tempo para realizar
o processo Informações

Tempo de espera

Informações

Qualidade Compromisso/ 
Disposição

Rapidez na 
realização de 
procedimentos

Clareza Competência

Empatia

Compreensão do 
usuário

Informações sobre o 
processo

Informações sobre o 
processo

Preocupação e 
interesse do pessoal

Atendimento ao 
cliente

Profissionalismo Tempo de espera

Confiabilidade

Confiança e 
credibilidade Cortesia Navegação

Atendimento simples 
e claro Diligência Aparência/ 

Usabilidade

Garantia

Amabilidade e 
cortesia

Conhecimento do call 
center Privacidade

Disposição do 
pessoal

Site na Internet

Navegação

Resultado Adequação do 
resultado

Profissionalismo e 
preparo do pessoal

Clareza das 
Informações

Confidencialidade Usabilidade na busca

SERVQUAL, embora não tenha evoluído 
formalmente, foi implementado com adaptações na 
grande maioria dos casos..

De qualquer forma, todos esses modelos são 
suficientemente flexíveis para ajustar-se às 
características relacionadas com as necessidades 
de uma instituição (personalização de atributos 
ou determinantes) ou de um serviço em particular 
(especialmente em termos de natureza e canal 
de atendimento). Talvez o que mais diferencie os 
modelos analisados sejam os conceitos e o modelo 
de análise das informações coletadas a partir do 
questionário. O CMT é principalmente um catálogo 
de perguntas que a organização personaliza. O 
tratamento das informações baseia-se em médias 
por pergunta, que são comparadas com outras 

Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria.

organizações (benchmarking) e com a própria 
evolução da organização (melhoria). O SERVQUAL 
relaciona a satisfação com a diferença entre as 
expectativas e percepções dos usuários, analisadas 
com base em médias aritméticas e desvios padrão. 
Em contrapartida, o ACSI define satisfação como 
um índice composto de variáveis manifestas 
processadas por algoritmos do tipo SEM.97

Por último, em termos de metodologias de coleta 
de dados, há um alto nível de heterogeneidade. 
Embora o ACSI preferisse realizar pesquisas por 
telefone a fim de esclarecer perguntas e termos 
aos entrevistados (Market Strategies, Inc., 2005), 
desde 2004 o índice vem realizando pesquisas pela 
Internet, especialmente para medir a satisfação com 
produtos e serviços acessados pelo canal online. O 
CMT foi bem sucedido com pesquisas pelo correio 
(Babakus e Mangold, 1992), com a vantagem de ter 
uma estrutura de amostragem bem conhecida. Por 
último, as experiências identificadas no SERVQUAL 
combinaram metodologias diferentes, dependendo 
da instituição, sendo mais comuns as pesquisas 
presenciais, telefônicas e por correio.

Cabe destacar que todas essas metodologias têm 
experiências de referência consolidada: CMT nos 
governos do Canadá (onde a satisfação cidadã 
subiu 12 % entre 1998 e 2005) (Marson, 2007), 
da Austrália e da Nova Zelândia; SERVQUAL é o 
modelo de referência para a análise da satisfação 
cidadã na administração pública espanhola (AEVAL, 
2009), bem como a base de experiências como a do 
Ministério da Saúde do Peru (Ministério da Saúde 
do Peru, 2013); por último, o ACSI está presente em 
mais de 100 departamentos do governo federal dos 
Estados Unidos.

Qualidade institucional: Do ponto de vista interno, 
diferentes ferramentas e modelos de referência são 
empregados para analisar a qualidade por meio do 
estudo dos sistemas de gestão de qualidade. Para 
esse estudo, as referências foram classificadas em 
dois grupos: i) modelos de excelência; e ii) iniciativas 
voltadas para aspectos específicos da gestão da 

qualidade (metodologias que não desenvolvem uma 
proposta integral, mas que foram inovadoras na 
análise da eficiência e qualidade).

Modelos de excelência: Os modelos de excelência 
proporcionam um marco integral para a avaliação de 
qualidade nas organizações. Embora não seja objeto 
do presente estudo desenvolver um modelo com essas 
características para a região,98 uma aproximação de 
alguns deles nos permite identificar as dimensões que 
precisam ser consideradas para avaliar a qualidade 
interna dos serviços transacionais. Esses modelos 
baseiam-se em esquemas sistêmicos que consideram 
dimensões de análise, critérios e subcritérios, aos 
quais é atribuída uma pontuação baseada em 
evidências ou resultados.99

Os modelos considerados são: i) Modelo de 
Excelência EFQM,100 e ii) Baldrige Excellence 
Framework (NIST, sem data). A tabela A7.3 
apresenta os dois modelos e suas principais 
dimensões de avaliação.

Modelo Dimensões/Critérios

EFQM Nível de agentes e facilitadores: • Liderança
• Política e estratégia
• Gestão de pessoal
• Recursos e processos

Nível de resultados:
• Satisfação do cliente
• Satisfação do pessoal
• Impacto na sociedade e resultados

Baldrige
Excellence
Framework

• Liderança
• Estratégia
• Clientes
• Medição, análise e gestão do conhecimento
• Força de trabalho
• Operações
• Resultados

Tabela A7.3 Modelos relevantes e suas 
principais dimensões

97 Structural Equation Modeling.
98 Há experiências nessa área como o Modelo Ibero-americano de Excelência em Gestão, criado pela FUNDIBEQ (http://fundibeq.org/).
Consultado em maio de 2015.
99 Ou seja, fatos ou dados que podem ser demonstrados por meio da observação e que justificam a pontuação atribuída na avaliação.
100 Excellence Model of the European Foundation for Quality Management (http://www.efqm.org/). Consultado em dezembro de 2015.
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Ambos os modelos consideram a satisfação 
cidadã uma dimensão de análise integrada à 
qualidade. No entanto, esses marcos de análise 
não incluem a identificação da correlação 
entre satisfação cidadã e os atributos internos. 
Os modelos surgem como ferramentas de 
autoavaliação para melhorar a qualidade; no 
entanto, para ambos, o reconhecimento externo 
(premiação, selo de qualidade ou certificação) 
requer uma avaliação externa de instituições ou 
organizações certificadoras especializadas.

Por último, cabe destacar que embora o Modelo 
de Excelência EFQM tenha sido considerado uma 
referência, há adaptações da ferramenta, como 
o CAF101 (Common Assessment Framework) ou o 
EVAM, que resultam da simplificação e adaptação 
ao setor público dos modelos de qualidade total 
em geral e do EFQM em particular.

Iniciativas em dimensões específicas: Como se expôs 
na introdução, é possível encontrar várias iniciativas 
de desenvolvimento de indicadores ou variáveis 
quantitativas que não podem ser consideradas parte 
dos modelos de qualidade ou de excelência, mas 
que analisam os elementos que afetam a eficiência 
e a qualidade dos serviços e, portanto, a satisfação 
cidadã. Essas iniciativas podem ser úteis para 
identificar boas práticas de gestão de serviços, bem 
como elementos internos que estão relacionados com 
a satisfação. O projeto Doing Business (qualidade e 
eficiência regulatória) e o Modelo de Custos Padrão 
(SCM, por sua sigla em inglês; custo regulatório para 
empresas e cidadãos) são analisados abaixo.

Doing Business:102 O projeto Doing Business é uma 
metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial 
que abrange 189 economias e analisa e mede 
as normas que regem a atividade empresarial, 
comparando as regulações aplicadas às atividades 
de pequenas e médias empresas ao longo do seu 

101 European Institute of Public Administration (EIPA) (http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). De acordo com um estudo realizado em 2011, 
mais de 400 órgãos públicos da Europa estavam usando o marco CAF (http://www.eipa.eu/files/File/CAF/CAF_Study_2011_Executive_ Summary.
pdf).
102 http://www.doingbusiness.org/. Consultado em maio de 2015.
103 Procedimentos ou serviços transacionais.
104 http://www.doingbusiness.org/methodology/methodology-expansion.Consultado em fevereiro de 2016.

ciclo de vida. Seu objetivo é promover, por meio do 
benchmarking e da disseminação de boas práticas, 
a simplificação e o barateamento de todos os 
serviços transacionais empresariais. Essa é uma 
diferença relevante em relação ao projeto SV, cujo 
foco são os eventos relacionados com a vida das 
pessoas e não das empresas.

As informações são apresentadas principalmente 
em indicadores de eficiência (tempos, custos e 
número de passos dos processos). Os índices 
oferecidos incentivam a reforma de processos 
e constituem um recurso útil para acadêmicos, 
jornalistas, pesquisadores do setor privado e outras 
pessoas interessadas no clima empresarial de 
cada país. O estudo detecta oportunidades para 
reduzir a complexidade, os tempos e os custos para 
empresas. Os índices são complementados por 
recomendações de reformas destinadas a melhorar 
os resultados em cada uma das áreas analisadas.

A metodologia leva em conta 11 eventos da vida de 
uma empresa.103 Para cada um, o estudo contempla 
duas dimensões:
• regulação: mede a solidez do marco jurídico e 
regulatório;
• custo e eficiência nos procedimentos requeridos: 
corresponde a procedimentos, custos e tempos 
necessários para realizar cada transação de acordo 
com a regulação.

As principais fontes de informação são a opinião 
de especialistas locais, consultas a governos e a 
experiência do pessoal do Banco Mundial. Cabe 
mencionar que, em geral, o estudo se concentra 
na principal cidade de cada país, extrapolando os 
dados para as demais. Isso pode implicar visões 
distorcidas do que ocorre em outras cidades do país.
Nas últimas edições do estudo, os indicadores foram 
complementados por análises mais qualitativas 
do marco regulatório (por exemplo, qualidade da 
administração territorial em relação ao indicador de 
registro de propriedades).104
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105 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf. Consultado em maio de 2015, SCM Network.
106 O SCM considera os custos do fornecimento de documentos ou informações, além dos custos de deslocamento e o tempo gasto em 
procedimentos.

SCM:105 O SCM é uma metodologia usada para 
determinar os custos106 para as empresas, da 
obrigação de cumprir regulações. Sua medição tem 
como objetivo melhorar regulações, com base na 
simplificação (de procedimentos ou formulários), 
na redução da frequência de procedimentos, 
na eliminação de requisitos redundantes (por 
exemplo, não solicitar informações já fornecidas a 
outras instituições ou outros departamentos) e na 
automatização de processos, reduzindo não apenas 
custos para as empresas, mas também o tempo e os 
esforços dos prestadores.

Qualidade e satisfação na ALC: O processo de 
definição de um marco metodológico de referência 
para a ALC não deve negligenciar a análise das 
iniciativas para medir qualidade e satisfação cidadã, 
implementadas por governos ou organizações 
não governamentais da região. Como em seções 
anteriores, essa análise não pretende ser exaustiva.

Esta seção analisa a Carta Ibero-americana de 
Qualidade em Gestão Pública e oferece uma 
descrição sucinta de iniciativas para medir qualidade 
e satisfação, implementadas na região.

Carta Ibero-americana de Qualidade na Gestão 
Pública: A Carta Ibero-americana de Qualidade na 
Gestão Pública foi aprovada na reunião de 2008 do 
Centro Latino-americano de Administração para o 
Desenvolvimento (CLAD) (Carta Ibero-americana de 
Qualidade na Gestão Pública, 2008). Trata-se de um 
excelente compêndio de princípios e instrumentos 
para a gestão da qualidade. Tomando como base os 
pressupostos de que a gestão pública de qualidade 
é um direito dos cidadãos e que toda gestão pública 
deve estar voltada para a satisfação cidadã, a 
carta sintetiza as experiências na região, tais como 
prêmios nacionais de qualidade, regulações locais e 
modelos internacionais.

Entre os direitos dos cidadãos prescritos pela 
carta, destacam-se: i) direito a um atendimento 
ágil, tempestivo e adequado; ii) direito de solicitar 
e obter informações públicas sobre o desempenho 
das instituições públicas; iii) direito de conhecer 

todas as informações sobre os requisitos de cada 
procedimento; iv) direito de reclamar e receber 
resposta tempestiva e adequada; v) direito à 
preservação da privacidade; vi) direito a um 
tratamento respeitoso e a servidores públicos que 
se sintam obrigados a facilitar o exercício dos 
direitos dos cidadãos; e vii) direito de participar das 
avaliações de desempenho dos prestadores de 
serviços e de conhecer seus resultados.

Os eixos estratégicos para a qualidade no setor 
público estabelecidos pela Carta são: i) a gestão 
pública deve satisfazer as necessidades e 
expectativas dos cidadãos; ii) todo processo de 
gestão pública deve buscar a criação de valor 
público, o qual deve ser quantificável; iii) os 
gestores devem ser altamente qualificados e possuir 
habilidades de liderança; iv) a gestão deve ser por 
processos; v) as organizações devem implementar 
processos contínuos para a aprendizagem, 
a inovação e a melhoria da qualidade; vi) as 
instituições prestadoras de serviços devem estar 
abertas a outros órgãos públicos e a entidades 
privadas para melhorar a prestação dos serviços.

Entre os instrumentos que facilitam a gestão da 
qualidade prescritos pela carta destacam-se: i) 
pesquisas cidadãs, tanto como instrumentos de 
participação cidadã como por sua utilidade para 
identificar novas necessidades e expectativas e 
os atributos de qualidade; ii) equipes de gestão de 
qualidade estáveis, incluindo escritórios de projetos 
responsáveis por processos de melhoria contínua; 
iii) cartas de compromisso (documentos públicos 
que contêm os compromissos assumidos pelas 
instituições, principalmente, em relação a prazos 
de execução e padrões de qualidade a serem 
cumpridos); iv) gestão regulatória, baseada no 
princípio de que as regulações devem privilegiar a 
agilidade para enfrentar as mudanças impostas por 
um contexto em mutação, com processos contínuos 
de melhoria regulatória e estudos de impacto 
regulatório para cada nova regulação; v) uso ótimo 
das TI; vi) introdução de uma cultura e prática de 
medição; e vii) benchmarking e intercâmbio de boas 
práticas com outras instituições públicas.
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Iniciativa País Patrocinador Marco de 
referência Foco Técnica Último relatório 

publicado

Modelo de 
Excelência
em Gestão 
Pública (MEGP) 
(Secretaria de 
Gestão, 2008)107

Brasil

Ministério do 
Planejamento, 
Secretaria de 
Gestão

Baldrige 
Excellence 
Framework

Modelo de 
qualidade 
integrado

Autoavaliação 2014

Modelo Analítico 
ChileAtiende 
(Ipsos Mori, 2002)

Chile Ipsos Mori Vários, inclusive 
ACSI Satisfação

Pesquisas de 
satisfação, 
regressões

2014

RankinCAD108 Peru Cidadãos por dia

Qualidade do 
atendimento 
ao público, 
satisfação, 
importância

Pesquisas de 
satisfação, 
regressões

2010

Tabela A7.4 Iniciativas desenvolvidas na região

Revisão de iniciativas: A tabela A7.4 apresenta um 
resumo não exaustivo das iniciativas desenvolvidas 
na região.

Como se pode ver, o MEGP é um modelo de 
excelência baseado no Baldrige Excellence Framework 
e, portanto, a exemplo dele e do modelo EFQM, 
constitui um marco de autoavaliação da qualidade 
interna da organização, em que a avaliação da 
satisfação cidadã é mais um elemento de pontuação.

Em contrapartida, o ChileAtiende e o RankinCAD são 
modelos de avaliação da experiência e da satisfação 
cidadã, que medem um conjunto de dimensões 
e atributos com maior impacto na satisfação dos 
usuários. O ChileAtiende, como o ACSI, desenvolve 
um modelo de análise baseado em equações 
estruturais, variáveis observáveis e variáveis latentes, 
que considera serviço, acesso, relação/experiência e 
produtos elementos críticos da prestação do serviço.
 
O RankinCAD estrutura o seu modelo em seis grandes 
dimensões (Infraestrutura e instalações; Informações; 
Atendimento ao cliente; Processo e resultados; 
Integridade; e Reivindicações e reclamações) e 

107 http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2011-01-11.8044815293/instrumento_para_avaliacao_da_gestao_publica_-_ciclo_2008-2009.pdf. 
108 http://www.cidadãosaldia.org/RankinCad/faq/default.htm e http://www.cidadãosaldia.org/RankinCad/sobre/como.htm (consultado em maio de 2015).

19 atributos afins. A medição determina o nível de 
importância que os cidadãos conferem a cada um dos 
atributos do serviço e o respectivo nível de satisfação.

Entre os direitos dos 
cidadãos prescritos pela 
Carta Ibero-americana 
de Qualidade na Gestão 
Pública, destacam-se o 
direito de participar de 
avaliações de desempenho 
dos prestadores de 
serviços e de conhecer 
seus resultados.

Fonte: Elaboração própria.



Anexos   .   133

Fonte: Elaboração própria.

Tabela A7.5 Comparação de atributos do modelo SV e dos modelos de referência

Dimensões Atributos SV SERVQUAL ACSI CMT RankinCAD

Processo

Tempo

Custos para o cidadão (taxas + custos de deslocamento)

Modalidades (canais oferecidos)

Percepção da eficiência do processo

Atendimento
ao cidadão

Cortesia

Competência

Integridade do pessoal

Empatia

Tangíveis

Acessos

Localização

Instalações (limpeza e conforto)

Informações

Clareza

Usabilidade

Informações sobre o processo
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Tabela A8.1 Instituições participantes

A tabela A8.1 identifica as instituições entrevistadas e 
avaliadas pela visão interna.

País Serviço Instituição(ões)

Chile

Registro de nascimento Registro Civil e Identificação

Benefício por deficiência SENADIS

Renovação de RG Registro Civil e Identificação

Solicitação de consulta 
médica Subsecretaria de Redes Assistenciais do Ministério da Saúde

Matrícula em escola
Ministério da Educação
Municípios (regulamentada pelo Ministério da Educação): Providencia, Recoleta e Lo 
Pradoa

Denúncia de furto Ministério Público
Investigações Policiais (PDI)

Equador

Registro de nascimento Registro Civil

Benefício por deficiência Ministério da Saúde Pública

Renovação de RG Registro Civil

Solicitação de consulta 
médica Ministério da Saúde Pública

Matrícula em escola Ministério da Educação

Denúncia de furto Ministério Público do Estado

Panamá

Registro de nascimento Tribunal Eleitoral

Benefício por deficiência SENADIS

Renovação de RG Tribunal Eleitoral

Solicitação de consulta 
médica Seguridade Social

Matrícula em escola MEDUCA (Ministério da Educação)

Denúncia de furto DIJ (Departamento de Investigação Judicial)

Paraguai

Registro de nascimento Registro Civil

Benefício por deficiência SENADIS

Renovação de RG Ministério do Interior

Solicitação de consulta 
médica MSPBS (Ministério de Saúde Pública e Bem-estar Social)

Matrícula em escola MEC (Ministério da Educação)

Denúncia de furto Observatório de Segurança e Convivência Cidadã do Ministério do Interior

Anexo 8: Instituições participantes
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País Serviço Instituição(ões)

Trinidad e Tobago

Registro de nascimento Ministry of Legal Affairs

Benefício por deficiência Social Welfare Unit of the Ministry of People and Social Development

Renovação de RG EBC (Elections and Boundaries Commission)

Solicitação de consulta 
médica

Southwest Regional Health Authority
Sangre Grande Hospital

Matrícula em escola Ministry of Education

Denúncia de furto Police Service: Belmont Police Station

Uruguai

Registro de nascimento Registro Civil

Benefício por deficiência

Renovação de RG Ministério do Interior – Departamento Nacional de Identificação Civil

Solicitação de consulta 
médica ASSE (Administração de Serviços de Saúde do Estado)

Matrícula em escola ANEP (Administração Nacional de Educação Pública)

Denúncia de furto Ministério do Interior

Tabela A8.1 Instituições participantes (continuação)

Fonte: Elaboração própria.
a Lo Prado foi entrevistada, mas não respondeu ao questionário. Por essa razão, para os fins deste relatório apenas Providencia e Recoleta foram 
consideradas.



136   .   Anexos

ACSI American Customer Satisfaction Index (Índice de Satisfação do Consumidor Americano).

ALC América Latina e Caribe.

ANN Artificial Neural Networks (ver “redes neurais” neste glossário).

Atributos Representa todo elemento mensurável que pode contribuir para modificar os níveis de satisfação. Todos os 
atributos mais influentes são considerados determinantes de satisfação.

Benchmarking
Processo de identificação de melhorias por meio da comparação de uma organização com as melhores do 
seu setor ou com suas melhores práticas. As dimensões geralmente analisadas são qualidade, tempo e 
custos operacionais.

Cidadão
Na prestação de serviços, o indivíduo que realiza transações com o governo. Inclui cidadãos no sentido 
estrito e toda pessoa (residente, turista, etc.) que precise interagir com um governo. O termo é neutro do 
ponto de vista de gênero.

CMT Common Measurement Tool (Ferramenta Comum de Medição).

CRM Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente).

Dimensões Conjunto de variáveis (atributos) que compartilham uma afinidade temática..

Doing Business
Metodologia de qualidade desenvolvida pelo Banco Mundial, que mede a eficiência (tempo, custos e passos 
do procedimento) e o impacto da regulação na esfera econômica dos países membros. É uma ferramenta 
importante para estabelecer processos de melhoria que resultem em um benefício econômico para os países.

Driver Ver “Propulsor”.

Erro de amostragem Erro causado pela observação de uma amostra em vez da população total.

Excelência Condições necessárias para se alcançar um nível superior e sobressair como o melhor entre os melhores.

Expectativas O que esperavam os cidadãos e avaliação do serviço de que dispunham antes do procedimento.

Governo eletrônico Uso de TI pelo governo para prestar informações e serviços públicos à população.

Governança Conjunto de mecanismos para a tomada de decisões e a prestação de contas.

Indicador composto Indicador que sintetiza o desempenho de um serviço ou de uma entidade, obtido por meio de um cálculo que 
combina uma série de indicadores básicos.

Modelos de excelência
Modelos que fornecem um marco integrado para a avaliação da qualidade nas organizações. As referências 
mais importantes estão nos modelos EFQM (European Foundation for Quality Management) e Baldridge 
Excellence Framework, ambos adaptados com sucesso para a administração pública.

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability (Gasto Público e Responsabilização Financeira).

Percepções Juízo de valor gerado a partir da experiência obtida com o uso de um serviço.

Pesquisa dedutiva Pesquisa que mede diretamente, por meio de perguntas explícitas, as preferências dos cidadãos.

Anexo 9: Glossário
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Pesquisa indutiva Pesquisa que, por meio de percepções subjetivas de um serviço, infere preferências, por exemplo, com 
perguntas que medem o nível de concordância com algumas afirmações.

População Com relação a pesquisas, é o conjunto de todos os indivíduos com determinadas características em comum.

Propulsor Fator que impulsiona ou determina a mudança de uma variável. Em inglês, “driver”.

Quadro de amostragem
Lista de elementos da população da qual é possível selecionar as unidades de uma amostra. Um quadro de 
amostragem pode ser uma lista de eleitores registrados, um catálogo telefônico, uma lista de empregados, o 
conjunto dos registros de uma base de dados ou o registro de ruas e blocos.

Qualidade Grau no qual os serviços e produtos atendem às necessidades e expectativas dos cidadãos.

RG Registro Geral (documento de identidade).

RankinCAD Modelo de satisfação cidadã desenvolvido no Peru, que tem como objetivo avaliar e medir a qualidade do serviço 
prestado por entidades públicas, por meio de estudos de satisfação e da experiência real dos cidadãos.

Redes neurais Modelo estatístico cujo funcionamento é inspirado em neurônios. Trata-se de uma rede em que cada nó se 
comporta como um neurônio: recebe estímulos (entradas) e produz descargas (saídas).

Regulação Conjunto de regras a ser cumpridas por cidadãos e empresas.

Satisfação
Grau de atendimento das necessidades, expectativas ou demandas do usuário. Está relacionada com a 
qualidade percebida (quanto melhor a qualidade percebida, maior a satisfação) e com a diferença entre a 
qualidade percebida e as expectativas anteriores ao recebimento do serviço.

Satisfação explícita Nível de satisfação expresso pelo entrevistado como resposta a uma pergunta direta (“Em geral, como você 
classifica o grau de satisfação com a experiência que teve com o serviço?”).

Satisfação implícita É a variável alvo do estudo, obtida pela média entre a satisfação explícita e o ideal de qualidade, seguida do  
arredondamento desse resultado. Ou seja, Satis_Impl = ROUND (Satis_Expl + Ideal_qualidade) / 2).

SCM Standard Cost Model (Modelo de Custo Padrão).

Serviço transacional
Procedimento que implica intercâmbio de informações e possivelmente pagamentos entre cidadãos e 
empresas, por um lado, e a administração, por outro. Geralmente implementado como um processo de 
negócios e usando formulários ou outros suportes de informações.

SERVQUAL
Modelo multidimensional de satisfação cidadã, que se materializa na construção de uma escala 
múltipla resultante da qualidade do serviço, do grau de satisfação dos usuários e da relação entre 
expectativas e percepções.

Sistema de gestão de qualidade
Estrutura, políticas, processos, procedimentos, recursos e tecnologias organizacionais definidas e 
implementadas para que a organização possa gerenciar a qualidade dos produtos ou serviços que entrega e 
alcançar os níveis exigidos pelos clientes.

SV Simplificando Vidas (este projeto).

TI Tecnologia(s) da Informação.

UN e-Government Classificação

Modelo de qualidade institucional que reconhece o uso de tecnologia no governo como um elemento-chave 
na prestação de um serviço público eficiente, por meio de comunicação, participação, empoderamento e 
resposta às necessidades dos cidadãos. O modelo considera três dimensões (disponibilidade de serviços 
pela Internet, infraestruturas de telecomunicações e capacidade humana), formando um indicador composto.

Variável latente Variável inferida por meio de variáveis manifestas; variável que não pode ser medida diretamente; 
variável dependente.

Variável manifesta Variável avaliada por meio de medições diretas; variável independente.

Fonte: Elaboração própria.








