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RESUMO 

 
No Brasil pesquisadores vêm intensificando suas pesquisas na área da 

administração e administração pública, procurando rever os modelos antigos 
(patrimonialista, gerencialista e burocrático), evidenciando uma nova tendência de 
gestão participativa e a relação destes modelos com o grau de satisfação que os 
usuários de serviços públicos atribuem ao Estado. Conhecer esse grau de satisfação 

é um fator relevante na elaboração e implementação das políticas públicas. Neste 
contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar o grau de satisfação do usuário de 

alguns serviços públicos na região do Grande ABCD. O universo da pesquisa limita-
se aos moradores dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano e Diadema. A pesquisa, de caráter descritivo, utilizou ferramentas 
estatísticas para comparar o grau de satisfação entre os municípios estudados. Para 
a coleta de dados foi aplicado um questionário adaptado de um instrumento de 

pesquisa utilizado pelo Governo Federal e composto por questões que foram 
desenvolvidas e agrupadas em quatro dimensões: Transporte, Saúde, Educação e 

Segurança Pública. Trabalhando com as médias foi possível observar que o 
município de São Caetano do Sul apresenta algumas diferenças (escores superiores 

no grau de satisfação) em relação aos demais municípios pesquisados, e também, 

que alguns desses municípios demonstram, em média, resultados próximos em 

algumas dimensões. 
 
Palavras-chave: Gestão pública; políticas públicas integradas; segurança pública; 
transporte público; saúde pública; educação; satisfação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The research in business and public administration has been intensified in Brazil, 
seeking to review the old patrimonial, bureaucratic and managerial models. It shows 
a new trend towards participatory management and the relationship of this model 
with the satisfaction that users attribute to the State. Knowing the degree of user 
satisfaction is important to guide the development and implementation of further 
public policies. In this context, this paper aims to assess the degree of satisfaction of 
users of some public services in the Greater ABCD Region. The research is limited to 
inhabitants of the cities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul and Diadema. It is a descriptive study where statistical tools were used to 
compare the degree of satisfaction among the cities studied. A questionnaire, 
adapted from a Federal Government survey, was employed to collect the data. The 
questions were developed and grouped into four categories: Transportation, Health, 
Education and Public Safety. According to the average figures, it was observed that 
the  municipality of São Caetano presents higher scores of satisfaction compared to 

the other cities surveyed. It was also noted that some of these municipalities have, 
on average, similar results in some components........................................................... 
 
 
Keywords: Public management, integrated public policies, public safety, public 
transportation, public health, education, satisfaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

O universo da gestão pública vem se tornando objeto de estudo cada vez 

mais frequente na academia. Diversos modelos conceituais originados da Idade 

Média vêm sendo estudados, criticados e revisados. 

Além disso, o paradigma da administração moderna demonstra esforços 

contínuos em focar no desenvolvimento e valorização das competências essenciais, 

o que acaba por trazer novas perspectivas no âmbito da administração privada, bem 

como no da pública. O reflexo da administração moderna provoca questionamentos 

sobre a relação entre prestador de serviço - usuário de serviço. 

Considerando as necessidades dos cidadãos, é dever do gestor público 

elaborar e desenvolver ferramentas de medição, que permitam analisar e 

compreender o grau de entendimento e percepção que estes cidadãos possuem em 

relação às políticas públicas implementadas em sua região. 

Contextualizando na Gestão Pública, é necessário estabelecer as diferenças 

entre as relações do consumidor privado e do público, uma vez que são apontadas 

diferenças relevantes que impactam a forma como o público (usuário de serviços 

públicos) percebe a qualidade dos serviços prestados e a forma como ele relata seu 

grau de satisfação (em relação ao uso dos serviços prestados pelo Estado).  

 

Considerar o usuário como consumidor do serviço público a ele 

prestado pela concessionária talvez seja possível pela ótica 

econômica. Mas sob a ótica jurídica o usuário de serviço público e o 

consumidor estão em situações distintas. Uma coisa é a relação de 

serviço público. Outra a de consumo (AMARAL, 2004, p.133). 
 
 

O pensamento do jurista mencionado está pautado na afirmação que deve 

haver contrato prévio entre o prestador de serviço e o consumidor. No caso da 

Administração Pública, a mesma seria considerada parte na relação contratual, 

sendo responsável, ainda que de forma subsidiária, por quaisquer irregularidades 

que porventura poderiam ocorrer na prestação do serviço público. Nas relações 

típicas de consumo, a Administração Pública tem apenas a função regulatória não 

sendo corresponsável por nenhum problema decorrente da prestação de serviço. 

Neste contexto, caracterizando ainda diferenças entre usuário e consumidor, 

Amar (2001) afirma que perante a lógica de mercado, ambos são considerados em 



 11

bases igualitárias, porém, na prestação de serviço público há uma lógica que ele 

determina como sendo �logique du don�. Isto significa doação, ou seja, a doação de 

serviço ao usuário (aqui será chamado - cidadão), onde o Estado oferece alguns 

serviços especificados na Constituição Federal. 

Segundo o autor uma discussão que vem surgindo é justamente a mudança 

de foco na relação entre prestador de serviço público e usuário. Quando o Estado 

privatiza determinados serviços, ocorre uma alteração de lógica, passando da lógica 

do �don
1
� para uma lógica mais comercial, na qual as regras diferem bastante. A 

visão do indivíduo na abordagem comercial é protegida pelo Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), e visa única e exclusivamente à individualidade do ser. Já na 

lógica do �don�, a visão é da coletividade, com a responsabilidade que recai sobre o 

próprio prestador do serviço público (visão mais antiga em que o poder público 

centralizava a maioria dos serviços prestados à comunidade).  

Neste sentido, é necessário estabelecer um diálogo entre a gestão pública e o 

público usuário dos serviços prestados por esta gestão. O desenvolvimento de uma 

ferramenta que possibilite e traga elementos que servirão de base para este diálogo 

se faz necessário na medida em que é imprescindível obter elementos de discussão.  

Considerando esse ponto de vista, historicamente é possível entender a 

evolução da natureza das relações entre a sociedade e a administração pública. E 

com isso, há necessidade de estabelecer formas diferenciadas de medição da 

satisfação em relação aos serviços prestados pela administração pública à 

sociedade.  

As mudanças contínuas nos padrões de gestão e o foco nas relações 

humanas faz com que pesquisas em novos modelos e quebras de paradigmas 

sejam essenciais à evolução e ao desenvolvimento de políticas públicas que 

atendam a uma sociedade cada vez mais crítica e demandadora de resultados 

explícitos e confiáveis (CAPOBIANGO; SILVA; NASCIMENTO, 2011; PAULA, 2005). 

Neste contexto, esta pesquisa tem por objetivo avaliar o grau de satisfação do 

usuário de serviços públicos na região do Grande ABCD a percepção da satisfação 

                                                
1 Don � do francês, Donner, doação.  
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(sensação de se estar satisfeito), na análise dos resultados obtidos em uma 

pesquisa aplicada em quatro cidades na região do Grande ABCD2.  

As contribuições da pesquisa voltam-se para uma análise da satisfação 

cidadã frente às políticas públicas aplicadas na região, além de trazer uma 

continuidade nas pesquisas nesta área. Além disso, as informações obtidas com a 

pesquisa são úteis ao processo de melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos. 

A partir do exposto, este trabalho foi estruturado em quatro capítulos que 

apresentam os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia os resultados e 

discussões. A fundamentação teórica aborda os temas: Gestão de Políticas 

Públicas, Serviços Prestados aos Moradores do Bairro, Ética Pública, Ação Cultural 

e Políticas Públicas Integradas e Satisfação dos Usuários de Serviços Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 O ABCD é parte da Região Metropolitana de São Paulo. A sigla vem das três cidades, que formam a 

região, sendo: Santo André (A), São Bernardo do Campo (B), São Caetano do Sul (C) e Diadema 
(D). 
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1 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar do grau de satisfação do 

usuário de serviços públicos na região do Grande ABCD. Como objetivos 

específicos têm-se:  

 Construir o questionário de pesquisa para avaliação do grau de satisfação, 

adaptado do IPPS3 � Governo Federal, a partir do qual serão gerados os 

escores de satisfação por município.   

 Avaliar o grau de satisfação da comunidade em relação aos serviços 

prestados aos moradores dos bairros; 

 Comparar o grau de satisfação entre os municípios do ABCD (Santo André, 

São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação. 



 14

    

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura acerca dos temas de 

Gestão de Políticas Públicas e Satisfação do Usuário de Serviços Públicos. Para 

tanto, foi feito o levantamento de trabalhos sobre tais temas e as variáveis que 

impactam e conduzem a Gestão Pública segundo o novo movimento defendido por 

Paula (2005) e Osborne e Gaebler (1997): Ética Pública, Serviços Prestados aos 

Moradores do Bairro, Ação Cultural na Comunidade e Políticas Públicas Integradas. 

Para avaliar o que está sendo estudado na área de gestão pública foi realizada 

também pesquisa de fontes bibliográficas dos últimos anos de publicações, bem 

como da literatura clássica. 

 

2.1 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A gestão pública em sua concepção deve ser compreendida em duas 

vertentes: a da reflexão e da ação propriamente dita. Estas são enriquecidas e 

alimentadas pela visão política, econômica, social administrativa, sem deixar de 

mencionar o aspecto jurídico que as envolve. Todos estes fatores contribuem para a 

elaboração de políticas públicas que possam ser implantadas de forma viável. 

Com o intuito de elaborar uma fundamentação teórica focada na gestão 

pública faz-se necessário definir quais são os agentes responsáveis por esta gestão. 

O primeiro deles é o Estado, que segundo Meirelles (2012), pode ser denominado 

sob três aspectos, sendo eles: o sociológico (seria um órgão com ação territorial); o 

político (grupo de pessoas, com ação local e responsabilidade de mando, ação e 

coerção) e o prisma da Constituição (entidade jurídica territorial que é soberana). Em 

resumo, o Estado é definido como sendo um órgão que possui responsabilidades e 

deveres previstos em Constituição em relação aos administrados. A função do 

Estado é estabelecida pela Constituição: 
 

 ... é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em 

geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e 

sistemático, legal e técnico, dos serviços públicos do próprio Estado 

ou por ele assumidos em benefício da coletividade. (p. 65). 
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Não seria adequado iniciar qualquer discussão sem antes determinar as 

diferenças entre os termos �públicos� e �esfera pública�. Cada um deles possui um 

significado e uma origem distintos. Primeiramente, a ideia de �coisa pública�, de 

acordo com Habermas (2003), remete aos filósofos da Grécia Antiga onde Platão 

destacou-se como o primeiro ser humano a registrar seus pensamentos referentes a 

este tema. Em sua obra �A República� Platão apresenta e discute sua visão de 

formação da sociedade, das relações de trabalho e de organização destas 

sociedades nas cidades. 

Platão ainda traz uma reflexão sobre a articulação entre a concepção do 

individual e da coletividade, em uma perspectiva filosófica e estabelecendo alguns 

parâmetros comportamentais do indivíduo e da vida em sociedade. 

Habermas (2003) faz uma análise das categorias �público�, �privado� e da 

própria �esfera pública�. Trata de forma histórica as mudanças que a �esfera pública� 

vem sofrendo desde a época dos gregos aos dias de hoje, a era moderna e 

contemporânea. Para o autor, o que é público reporta-se a qualquer evento que 

possa ser acessado por qualquer pessoa, daí o termo �local público�. 

�O Estado é o poder público� e o fato de promover o �bem público� acaba 

conferindo a ele o atributo de público, oferecendo bens comuns a toda a população 

(ibid.,  p.14). 

Em sua obra, o autor localiza temporalmente a constituição e o emprego 

como sendo parte da categoria �público� e participante da opinião pública. Porém 

esta opinião encontra-se referenciada como esfera pública, informada ou indignada. 

Ele identificou que no século XVIII o termo publicidade (em alemão � werbung, em 

inglês � publicity), em analogia, parte da palavra �público�. 

 
Na cidade-estado grega desenvolvida, a esfera da polis que é 

comum aos cidadãos livres (koiné) é rigorosamente separada esfera 

do oikos, que é particular a cada indivíduo (idia). A vida pública, bios 

politikos, não é, no entanto, restrita a um local: o caráter público 

constitui-se na conversação (lexis), que também pode assumir a 
forma de conselho e de tribunal, bem como a de práxis comunitária 

(práxis), seja na guerra, seja nos jogos guerreiros (ibid., p.15).  
 

Habermas (2003) parte do pressuposto que somente no século XVIII a �esfera 

pública� realmente exigiu seu rótulo e se constituiu de fato, portanto é possível 

associar a esfera pública como sendo parte de uma sociedade burguesa que se 
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constituiu em uma era de troca de mercadorias e de trabalho social com 

características próprias.  

A esfera pública baseia-se em diferenciar-se do âmbito doméstico onde há 

predominância de um ser dominante e que controla todas as variáveis do ambiente, 

havendo uma preservação e não exposição de qualquer situação ao ambiente 

externo. Por outro lado, a esfera pública remete a um espaço de liberdade e clara 

visualização por todos. Habermas (2003) defende a posição de esfera pública como 

sendo locais onde ideias, ações e pensamentos são expostos a todos. 

 O autor distinguiu as esferas em dois pontos, a �esfera pública� e a �esfera 

privada�. A primeira, intermediando as necessidades da sociedade e o Estado por 

meio da opinião pública. A segunda, composta pela sociedade civil burguesa, a 

família, envolvia a troca de mercadorias e o trabalho social, sendo chamada de 

esfera burguesa e definida como sendo pessoas privadas reunidas em público. 

O modelo ideológico de esfera pública defendido por Habermas, parece se 

manter até os dias de hoje. Porém, alguns autores como Arendt, mencionam que a 

�coisa pública�, segundo a visão grega, permaneceu obscura até o momento em que 

o Estado Moderno foi estabelecido, séculos após a Idade Média, e assim a 

mediatização das autoridades dos Estados deram origem à esfera do poder público. 

Neste sentido, a esfera do poder público traduz-se por �estatal�. 

Em decorrência da estagnação percebida em relação ao modelo de gestão 

(modelo ideológico apresentado por Habermas) reformas têm sido necessárias e 

são um fenômeno que vêm acontecendo no mundo todo. Tais mudanças na gestão 

de tiveram (e ainda têm) como objetivo, tornar os serviços públicos mais eficazes e 

eficientes, menos dispendiosos e capazes de proporcionar uma melhor qualidade 

para os usuários. No entanto, estas medidas nem sempre foram tão bem recebidas 

por aqueles que prestam estes serviços. Webb (2010) questiona se as reformas, de 

fato, levam à melhor prestação de serviços públicos. 

Weber (1973) trouxe à tona a modernidade, a diferenciação da economia 

estatal e economia capitalista e também uma discussão acerca da reordenação 

racional da sociedade e da cultura que a envolve. No caso do Brasil, o conceito 

weberiano foi baseado em três frentes sendo o primeiro a absorção dos processos 

analíticos da sociologia interpretativa, a discussão do formalismo burocrático e a dos 

sistemas de poder e sujeição internos às organizações e um dos autores que 

retomou a linha weberiana foi o autor Faoro (2000), que construiu uma estrutura que 
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possibilita a análise do patrimonialismo, um dos modelos apontados por 

Capobiango; Silva e Nascimento (2011). 

 Trazendo o foco da gestão de políticas públicas para o Brasil, é importante 

ressaltar as diferenças e evoluções, bem como as constantes transformações mais 

recentes implementadas em vários setores públicos. 

 Analisando um estudo proposto por Capobiango; Silva e Nascimento (2011), 

três modelos de gestão pública foram apontados: o patrimonialismo, o gerencialismo 

e o burocratismo. O cenário político e da esfera pública brasileira possui traços muito 

particulares e com a convergência de práticas conflitantes em relação ao que se 

espera de órgãos públicos como corrupção, personalismo, corporativismo, 

nepotismo, dentre outras mais, estas práticas acabam ocorrendo devido à estrutura 

sóciocultural do nosso país. 

A prática patrimonialista fundamenta-se na dominação e exercício do poder, e 

o formato do padrão de colonização de Portugal sobre o Brasil traz fortes relações 

com este modelo de gestão. 

Holanda (2000) traz uma ênfase na manutenção da estrutura ocorrida após a 

independência, na qual o poder público se manteve nas mãos das minorias, saindo 

da monarquia e centrando-se nas mãos da elite ruralista que mantinha o domínio do 

Brasil a partir da institucionalização do período republicano. 

 Apesar de terem sido evidenciados três modelos de gestão pública no Brasil, 

a literatura apresenta linhas não muito bem definidas no aspecto de determinação 

do início e término de cada um dos modelos, traduzindo-se em uma mescla de 

modelos, normalmente ligados ao tipo de gestão feita em cada período de mandato. 

Outra observação feita pelos autores Capobiango, Silva e Nascimento (2011), é a 

situação pouco alterada da administração pública no Brasil apesar de todos os 

movimentos de reforma ocorridos desde os anos 1980. 

 O modelo burocrático surge de normas legais que têm por base a igualdade a 

todos. A legitimação ocorre por conta da observância da justiça da lei, e neste caso, 

as pessoas são guiadas pelas leis, admitindo que estas são desenvolvidas pelos 

dirigentes e pelos subordinados. A administração burocrática caracteriza-se pela 

formalização das funções com o comando fundamentado na organização 

hierárquica, não havendo muita flexibilidade nas rotinas de trabalho e nos ideais. 

 Bresser-Pereira (2005) menciona  que este modelo burocrático, analisado sob 

a ótica pública, possuía um princípio de base no modelo weberiano de burocracia 
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(pautado no planejamento, na organização na execução e controle da 

administração). Tinha como intuito gerar ambientes favoráveis à premiação por 

mérito (meritocracia), além da valorização das competências e das relações de 

trabalho. 

No período da ditadura militar, o modelo burocrático sofreu problemas, uma 

vez que o sistema militar era pautado em comandos de força, relações de imposição 

e cassação de liberdade social e política. Nessa época houve ainda um aumento na 

demanda por serviços públicos (ofertados pelo Estado), como por exemplo: saúde, 

transporte, segurança pessoal e pública, previdência e controle dos cenários 

econômicos. Mediante tais demandas o Estado verificou a necessidade de se ajustar 

e, neste momento, o modelo gerencial foi amplamente discutido por volta dos anos 

1980 e 1990. 

 Nos Estados Unidos esse modelo já era utilizado desde a década de 1970 em 

empresas privadas, gerando, no entanto, certo interesse por parte das instituições 

públicas. Além dos Estados Unidos a Inglaterra também auxiliou no processo de 

consolidação e divulgação do modelo gerencialista, no qual a máquina pública é 

�enxugada�, reduzida ao necessário para seu funcionamento. 
 

Em contrapartida, os pontos positivos deste modelo de gestão 

desenvolveram-se sob a orientação de duas características básicas: 

primeiramente, possui clareza em relação à organização do 

aparelho do Estado e métodos de gestão. Segundo alguns métodos 

gerencialistas vêm melhorando a eficiência do setor público, 

especialmente no campo econômico-financeiro (PAULA, 2005, 
p.178). 

 

Na administração pública de cunho gerencialista reforça-se o alcance de 

resultados com base na eficiência e eficácia além de nortear os resultados pelas 

ferramentas estratégicas de planejamento e controle, deixando para segundo plano 

as reais necessidades da sociedade (MOTTA, 2007; MARTINS, 1997). 

 As políticas públicas representam a forma como o Estado gerencia a 

sociedade. Por um lado, a sociedade com suas necessidades de trabalho, renda, 

transporte, saúde, segurança, dentre outros serviços. Por outro, o Estado, com a 

função de atender a estas necessidades. No Brasil a ação do Estado se dá por meio 

de intervenção na sociedade e na criação de uma dependência desta sociedade em 

relação ao próprio Estado. 
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 A partir do século XXI uma nova tendência da gestão pública se apresenta no 

Brasil, mais voltado para a participação da população, onde esta efetivamente possa 

ser colocada em prática, ou seja, uma gestão com base na atuação da sociedade, 

uma construção conjunta com o Estado. É nesse século que a gestão das políticas 

públicas irá se caracterizar de acordo com o modelo adotado em cada Estado. Mais 

precisamente nesta época, a tendência é de se observar uma abertura voltada para 

a participação social. 
 

Em síntese, a Reforma Gerencial da Administração Pública 

Brasileira lançada em 1995 avançou nas três dimensões previstas 

pelo Plano Diretor: a institucional, a cultural e a gerencial. Criaram-
se novas instituições, surgiu uma nova visão da administração 

pública, e novas práticas gerenciais estão começando a ser 

adotadas. (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 9) 
 

 Neste sentido, Paula (2005) efetuou um debate ainda pouco expressivo, 

aparecendo como um contraponto ou complemento aos modelos mencionados 

anteriormente (patrimonialista, gerencialista e burocrático). O debate propõe um 

novo modelo pautado na ruptura da barreira do Estado em relação à participação 

social. A autora ainda traz um estudo que divide a reorganização do Estado em duas 

vertentes: a gerencial e a societal. 

 A vertente gerencialista apresenta uma visão que evidencia a gestão, mas 

desvela problemas ao deixar de lado aspectos fundamentais da relação entre o 

Estado e a sociedade no Brasil. Já a vertente societal busca reverter o autoritarismo 

do Estado e tenta inserir a visão sociopolítica no modelo de gestão. 

É possível perceber que há uma nítida distinção entre administração e 

política, em ambos os modelos (gerencialista e societal), entretanto, a atuação da 

sociedade ainda encontra-se focada em experiências mais locais e restritas à 

elaboração de orçamentos participativos e presença em conselhos de gestores. Vale 

complementar que os modelos não são excludentes, se complementam e alternam 

dependendo do momento. 

 Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por volta dos anos 1970, iniciou-se uma 

tentativa de aproximar e padronizar a gestão pública e a privada, ou seja, buscou-se 

implementar e aplicar os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no âmbito das 

empresas privadas, em unidades públicas (PAULA, 2005). 

 O foco da gestão de políticas públicas integradas está no estabelecimento de 

uma gestão mais voltada para a visão holística, que decorre do �holo � todo�, ou 



 20

seja, uma gestão que compreende uma visão do todo (Estado � necessidades da 

sociedade � participação da sociedade � impactos das políticas geradas).  

Souza (2003) alega que essa visão permite uma abordagem além da ciência 

política, mais direcionada para a análise do sucesso ou insucesso de uma política 

pública com base na gestão escolhida pelo Estado, isto é, dependendo do tipo de 

gestão feita pelo Estado, haverá mais ou menos sucesso das políticas públicas, 

tomando por base o grau de satisfação dos usuários das políticas implantadas. 

A gestão pública reformulada ocorre como vem sendo debatida e proposta 

nos últimos anos, ocorre, pois a sociedade brasileira pouco está acostumada a 

cobrar verdadeiramente seus governantes pelas políticas e decisões implantadas. A 

visão é �top down�, ou seja, de cima para baixo, ou do Estado para a sociedade. 

Ferramentas de controle e regulação vêm sendo criadas recentemente como algo 

novo entre os dirigentes e para a sociedade. 

 Paula (2005) traz uma séria reflexão sobre a nova tendência de administração 

pública por meio da qual o interesse público e a democracia tendem a se tornar o 

foco da evolução de práticas de gestão. O desafio reside na aplicação dessa nova 

gestão, afinal, pesquisadores ainda não conseguiram estabelecer um diálogo entre 

as ciências políticas e a administração em si. 

 Ainda com base no pensamento de Paula (2005), este novo modelo de 

gestão pública lançou suas primeiras ações por volta dos anos 1980. Na Inglaterra, 

foi reforçado pela ação da Primeira-Ministra, Margareth Tatcher, que tentou diminuir 

o custo da máquina pública e assim aumentar a sua eficiência. 

 As barreiras encontradas em qualquer panorama mundial que envolve a 

administração pública residem na dicotomia entre o Estado e sua relação com a 

sociedade. Interesses conflitantes e a relação de poder (ou a perda do poder) 

decoram o cenário que interpõe a gestão pública tradicional e o novo modelo 

participativo. 

Neste contexto, e considerando os aspectos políticos próprios do Brasil, é 

possível verificar com Diniz (1997) que a reforma do Estado ocorreu devido a uma 

sociedade em crescente expansão necessitando de ações específicas e de grande 

vontade de participar da construção do seu próprio bem-estar. Por outro lado, havia 

um governo esmagado e extenuado, vindo de uma inflação sem controle, índices de 

endividamento crescentes e descontrole das finanças públicas, portanto, sem 

possibilidade, mas com necessidade de conter o crescimento desta população, cada 



 21

vez mais densa, cada vez menos rural e mais urbana (relação inversa do que ocorria 

no passado, quando a população rural era muito maior do que hoje). 

O Estado e o gerenciamento da coisa pública, não se encontram livres do 

impacto das mudanças e crises que vêm ocorrendo mundialmente: inovações 

tecnológicas, movimentos sociais, empoderamento da sociedade, dentre outros 

elementos (VERGARA, 2003).  

Para isso, a administração pública percebeu a necessidade de enxugar a 

máquina pública para que esta se tornasse mais eficaz. Além disso, as demandas 

da sociedade civil forçaram o Estado a implementar alterações e adaptações dos 

modelos de gestão existentes. Neste contexto, para que sejam efetivadas as 

mudanças, há que se considerar as características ideológicas de cada sociedade, 

suas peculiaridades, necessidades, sua diversidade cultural, sem esquecer, ainda, 

da ideologia partidária do administrador que atua em uma determinada localidade 

por um tempo igualmente determinado. 

 

2.2 PAPÉIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Esta seção apresenta uma revisão dos quatro papéis das políticas públicas, 

escolhidas com base em uma nova tendência que vem sendo pesquisada mais 

recentemente por alguns autores como Filenga e Alves (2010), Gattai (2007), Paula 

(2005), dentre outros. 

 

2.2.1 Ação Cultural na Comunidade 

 

Durante muitas décadas a população mundial dividiu-se entre moradores 

rurais e urbanos. Atualmente, a maioria da população reside em cidades. É na 

cidade que a sociedade constrói sua história, se desenvolve e procria, portanto, é 

fundamental o papel das políticas públicas na vida dos indivíduos que residem nas 

cidades (TEIXEIRA COELHO, 2008). 

  A cidade é o local onde se gera renda e também onde se gasta essa renda 

adquirida pelo esforço do trabalho. De acordo com o autor, a gestão da cultura é 
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imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico de um país, ideia também 

apoiada pelo Ministério da Cultura
4. 

 Em uma época de grandes transformações nos cenários econômicos, sociais 

e de globalização
5, adequar às políticas voltadas para a cultura seria algo bem 

pertinente. 

 É preciso considerar que cada país possui uma cultura diferente, valores, 

usos e costumes que irão diferenciar como cada Estado deverá abordar e pensar a 

Política de Cultura Pública. Nas discussões que ocorreram na 1ª Conferência 

Nacional de Cultura6, ocorrida em 2005, foram colocadas em pauta alguns eixos 

considerados estruturantes para a elaboração das políticas de cultura. 

 Um desses eixos é a Economia da Cultura, considerando que o foco não deve 

estar apenas na aplicação de políticas públicas neste sentido, e em seus resultados 

efetivos e mensuráveis. A visão deve ser voltada um pouco mais para a 

subjetividade e considerar, inclusive, as ações da iniciativa privada.  

 A sociedade demanda atenção e assim, as políticas públicas geradas devem 

culminar e contemplar a inclusão de todos na esfera da cultura e do 

desenvolvimento cultural da população como um todo. 

 

Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram 

amplamente coincidentes, uma vez que as dimensões espaciais da 

vida social eram, para a maioria da população, dominadas pela 

presença, por uma atividade localizada... A modernidade separa, 

cada vez mais, o espaço do lugar, ao reforçar relações entre outros 

que estão "ausentes", distantes (em termos de local), de qualquer 

interação face-a-face. Nas condições da modernidade [...], os locais 

são inteiramente penetrados e moldados por influências sociais 

bastante distantes deles. O que estrutura o local não é 

simplesmente aquilo que está presente na cena; a "forma visível" do 

local oculta as relações distanciadas que determinam sua natureza 

(GIDDENS, 1990, p. 18, grifos e parênteses do autor). 
 

 Oferecer espaços que promovam a cultura, ação de intercâmbio, atividades 

coletivas, é dever do Estado. Neste sentido, a Constituição (BRASIL, 1988) garante 

por meio do artigo nº 216  a promoção e a proteção da cultura brasileira.  

                                                
4 Disponível em: http://www.cultura.mg.gov.br/files/sac/link7%20I%20conferencia%20estadual.pdf � 
acesso em 24/06/2012. 
5 Neste trabalho a globalização é tratada como um cenário onde as organizações atuam de forma 

mais fácil em território alheio à sua naturalidade. 
6 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/gestao-cultural/ - acesso em 
17/11/2012. 

http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/gestao-cultural/
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  Para Calabre (2007), apesar de a cultura ser algo tratado há muitos anos no 

Brasil, ela evidencia que foi apenas no século XX que efetivamente foram propostas 

e implementadas ações diretas em relação à promoção da cultura. A arte e a cultura 

provinham de ações isoladas e privadas, e desta forma o termo políticas culturais é 

um termo recente. 

 Segundo Urfalino (2004), o meio artístico e alguns outros interessados em 

promover a cultura e torná-la parte de uma memória do próprio Estado, fizeram com 

que ações fossem desenvolvidas nesta área. O estudo de Urfalino ocorreu na 

França.  

 No Brasil aos poucos, e a partir de 1930, os governantes foram inserindo 

aspectos culturais às suas formas de governo. Foram criados Conselhos de Cultura, 

Institutos, mas tudo em caráter muito inicial destacado de uma unicidade 

governamental. Alguns segmentos não eram nem pensados pelo governo, um 

exemplo disso eram as mídias (rádio e TV).  

 Em 1950, as grandes iniciativas na área da cultura ocorreram pelo setor 

privado, apesar da existência de Ministérios da Educação e Cultura e da Saúde. 

Assim, nessa época, o governo iniciou um processo de financiamento de grupos 

artísticos e aproveitando-se da evolução nos meios de comunicação, promoveu 

ações culturais de forma mais intensa a partir do pós-guerra (2ª guerra mundial). 

(CALABRE, 2004). 

 Não desconsiderando todo o histórico e evolução das ações culturais do 

governo, neste capítulo o foco dado está mais voltado para estabelecer as ações 

que a comunidade requer e é demandante. Para Teixeira Coelho (2008), a cidade é 

vista, em uma das perspectivas, como sendo a cidade do conhecimento, 

desenvolvida e impulsionada pelos meios tecnológicos para distribuir o 

conhecimento de forma mais rápida e para todos. A cidade é vista também como um 

local de disseminação da cultura e do saber, e assim, concentra as diversas culturas 

nos mesmos locais.  

  A promoção e divulgação da cultura nas cidades como um motivador do 

desenvolvimento da �cidade criativa�, segundo Davies (2008), é a forma como se 

pode ver um futuro competitivo e de sucesso para a cidade. Para a autora, a cultura 

internacional é responsável pelo desenvolvimento socioeconômico de uma nação. 

Esta afirmação permite uma reflexão digna de aprofundamento: �Não se trata do que 

podemos fazer pela Cultura, mas do que a Cultura pode fazer por nós� (ibid.,  p. 71). 
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 A cultura desenvolve um papel preponderante na vida das comunidades e da 

sociedade, é um meio pelo qual a interação entre as pessoas pode propiciar uma 

melhoria nas relações entre elas e com o governo e outras comunidades. 

 

Incluir a cultura no centro do processo de globalização envolve a 

todos, comunidade, Estados, sociedades, setores privados e 
públicos. A cultura permite a integração necessária ao 

desenvolvimento econômico de um país, por outro lado: 
A globalização banaliza a cultura e a converte num serviço, num 
produto ou uma comoditie; as censuras e as provocações crescem 

num mundo que �culturaliza� as diferenças do poder político e 

econômico... (TEIXEIRA COELHO, 2008, p. 52).  

 
 E assim, pode-se entender que a cultura permite a integração das pessoas de 

várias comunidades e de várias culturas diferentes ao redor do mundo, porém há a 

tendência de se rotular ou �culturalizar� as diferenças entre elas. 

 

2.2.2 Ética Pública 

 

 Muito se fala sobre a ética e sobre responsabilidade social. Ambas 

encontram-se fortemente presentes, tanto no âmbito privado, quanto no público. É 

importante ressaltar que vários autores afirmam não ser possível dissociar ética, 

cultura e valores morais dos conceitos de responsabilidade social (ASHLEY, 2005). 

 A ética, bem como a moral e os valores, apesar de muito comentados e 

utilizados em trabalhos acadêmicos, necessitam de um eixo estruturante, que possa 

criar e estabelecer códigos. Em sua grande maioria, os trabalhos que abordam a 

ética, procuram indicar a importância de ser ético e de como aplicar a ética em seus 

negócios e condutas (ibid.). Nos negócios, a ética pode ser vista como elemento 

estruturante para a definição de estratégias e desenvolvimento de processos. 

 Encontramos autores como Peces-Barba (1995), Eusébio Fernández (1990) 

comentam em suas obras a diferença entre a ética pública e a ética privada, bem 

como moral pessoal e moral social. Não sendo o foco a discussão acerca do 

conceito que cada autor coloca para estas questões, será considerado para este 

estudo apenas a existência da ética e da moral na vida do cidadão e da sociedade. 

A moral como sendo o costume que é determinado pela prática da ética, 

Souza (2002) afirma que a ética existe em uma visão onde o ser deve estar fundado 
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no parecer, ou seja, a ideia de ser com base no que é percebido como o melhor, 

existente e aplicado na ação efetiva. 

 Na concepção de Aristóteles, �o bem em política é a justiça�. Neste sentido, 

Ames (2006) confronta a justiça que é inerente a cada indivíduo e o sentido de 

justiça e ética na política. Duas vertentes são levantadas a partir da linha filosófica 

de Aristóteles, os regimes bons e maus, questionando se os �bons� são mesmo os 

mais justos. A conclusão que Ames (2006) define em seu texto é que não há uma 

distribuição justa do poder, porém existem alguns governantes que conduzem sua 

gestão com justiça para todos.  

 Pensando que a ética é considerada por pesquisadores, filósofos e autores 

como sendo algo inerente ao comportamento humano pela sua característica 

racional (Aristóteles, 384-322 a.C; Platão, 427-347 a.C.), e neste contexto de 

racionalidade, Motta et al. (2004) afirmam que a ética está intimamente ligada ao 

comportamento do ser humano, e assim, atitudes irracionais não apresentam uma 

boa aceitação por parte da comunidade e da sociedade. 

 Com isso, pensar na gestão de organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, implica na elaboração e concepção de atitudes e ações racionais e que 

tragam aporte de bem-estar coletivo. Coletividade é uma palavra de origem francesa 

que significa: conjunto de seres que constituem o corpo coletivo � a Sociedade7. A 

coletividade é considerada neste estudo como um conjunto de indivíduos que vivem 

em uma mesma cidade, regulada por um mesmo regime, seja ele ditador, 

participativo ou comunitário (AMES, 2006). 

 Kant (1959) abordava a moral como sendo algo que não deveria ser 

permeado pelo dever, pois, pressupostamente, a ética e a moral deveriam conduzir 

o ser humano a um propósito maior e não ser restrito a alguma lei ou obrigação. 

Trata-se aqui das características da ética e de sua ligação com a moral e o 

comportamento humano, porque sem ela, fica complicado analisar e caracterizar a 

ética no contexto da gestão. 

 

A ética científica constata o relativismo cultural e o adota como 

pressuposto. Qualifica o bem e o mal, assim como a virtude e o vício 

a partir de seus fundamentos sociais e históricos; aborda as normas 

que as coletividades consideram válidas sem julgá-las; investiga e 

                                                
7 Disponível em: http://www.dicio.com.br/coletividade/ - acesso em 17/11/2012. 

http://www.dicio.com.br/coletividade/
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explica a razão de ser da pluralidade, da dinâmica e da coexistência 

das morais históricas (SROUR, 2000, p. 35). 

 
 Neste sentido, a ética deixa de ser exclusiva dos estudos filosóficos e passa a 

ser considerada na academia como elemento de composição de cenários que 

intermedia as ações dos gestores de organizações públicas e privadas supondo que 

a sociedade considera normas de valor, e assim, a ética serve de baliza para a 

elaboração de ações e políticas públicas (quando analisada a perspectiva pública).  

Antes, porém de abordar mais precisamente a ética pública, este rabalho 

discute sobre a ética nos negócios e o que permeia o comportamento dos gestores. 

O discurso da ética e do que é correto, ou não, encontra alguns desvios 

caracterizados aqui pela abordagem de Srour (2000) que resume a �falácia das 

maçãs podres� (p. 17). Esta falácia seria composta de três afirmações: a primeira, 

mencionando que qualquer pessoa moralmente correta poderia vir a cometer um 

deslize; a segunda, colocando pessoas de caráter duvidoso a cometer atos de 

bravura em algum momento crítico; e a última, que afirma que quem tem recursos 

financeiros pode aliciar outras pessoas. 

 Não diferente do que pode ser observada em empresas do setor privado, a 

ética na gestão pública também é pesquisada e possui algumas características 

peculiares. Não se deve esquecer também nesta esfera, que situações extremistas 

podem gerar ações que são consideradas fora dos padrões éticos e morais, 

contudo, este é um tema que não será tratado neste estudo. 

 Como iniciar uma explanação sobre ética pública sem antes contextualizar o 

cenário onde ela será analisada? No caso desta pesquisa, a cultura que deve ser 

fundamentada é a cultura local brasileira, mais precisamente a cultura da região 

sudeste, com seus perfis múltiplos e variados, a qual envolvem diversas sub-culturas 

(habitantes provenientes de várias regiões e países diferentes). 

 São Paulo é um estado com mais de 41 milhões de habitantes segundo o 

Censo 2010 (Portal Brasil. São 645 municípios, com uma população urbana que 

beira os 94,2%, sendo responsável por um PIB de R$1,1 trilhão (2009), representa 

30% do PIB nacional). É possível imaginar a importância que este estado possui 

perante os gestores públicos. 

 Gerenciar cidades, assim como organizações de um modo geral, requer a 

criação de códigos de ética, que servirão para regular as ações de administradores e 

administrados, conferindo um caráter puramente prático (MOREIRA, 1999). 
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2.2.3 Políticas Públicas Integradas 

  

Analisando alguns modelos que envolvem os estudos sobre políticas públicas, 

é possível identificar aquele que percebe a política pública como um ciclo clássico 

que tem por base três fases distintas que envolvem a política e a administração 

propriamente dita: a formulação da política, a implementação e a avaliação (FREY, 

2000).  

 Pesquisadores que utilizam este modelo como sendo um modelo racional, de 

aplicação prática, poderiam considerar o ciclo e inserir nesta análise algumas 

variáveis que tornam o processo uma construção política e social, no qual os atores 

envolvidos, por meio de troca de ideias, acabam interagindo e tornando este 

processo uma construção a várias mãos.  

Surge aí uma nova frente de gerir políticas públicas, desconsiderando a 

unidade, envolvendo todas as partes (Estado, comunidade, cidadão, parceiros, 

ONG�s etc.). Além de considerar todos os envolvidos, nasce uma nova visão 

ideológica, em que as dimensões sociais, ambientais, culturais econômicas e 

políticas serão analisadas e trabalhadas de forma integrada, não considerando mais 

apenas a visão administrativa e sim, aprofundando a ótica sociológica, que ajudará 

no conhecimento das estruturas sociais da comunidade e como elas irão interferir, 

colaborar e auxiliar o processo de desenvolvimento das políticas públicas (GATTAI e 

ALVES, 2007). 

Na seção reservada à Ação cultural, item 2.2.1 deste estudo, foi mencionada 

a cidade como sendo um núcleo de interação entre as pessoas e a comunidade, um 

local onde diversas culturas se encontram e coabitam. A administração pública 

necessita rever sua forma tradicional de ser executada. Essa é uma proposta que 

vem sendo estudada por alguns pesquisadores como Alves, Gattai e Castro nos 

últimos cinco anos (literaturas entre 2007 e 2012 citados nas referências deste 

trabalho).    

 Segundo Castro e Nascimento (2009), estratégias de ação direta, avaliação 

contínua do processo de criação de políticas públicas e participação efetiva dos 

agentes que envolvem os diferentes setores do governo e da sociedade, são 

fundamentais no desenvolvimento desta nova vertente da gestão pública. 
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 Assim como a abordagem dos autores, este estudo fundamentou-se no 

trabalho de pesquisa desenvolvido pela Cátedra de Gestão de Cidades da 

Universidade Metodista de São Paulo, e a mesma afirma que uma nova ordenação 

social se faz necessária para que seja possível uma ruptura no modelo clássico de 

gestão e também para que se possa fazer a integração efetiva das políticas 

públicas. 

 Fazendo um recorte no estudo desenvolvido pelos autores, a experiência da 

construção do coletivo, em que nada acontece ou é construído sozinho e sim, em 

coletividade será aplicado neste contexto da gestão pública, no qual a participação e 

construção das políticas públicas serão consideradas integradas a partir do 

momento em que forem pensadas em conjunto (sociedade, governo e agentes 

participantes ou usuários das políticas públicas).  

 Até este momento foi mencionado o lado da concepção filosófica, em 

consonância com o desenvolvimento do �pensar integrado�. Talvez seja interessante 

mencionar algumas correntes que divergem em relação à participação do Estado na 

vida das cidades e da comunidade.  

 Comunidade para Weber (1973) tem uma conotação de comum, apesar de 

caracterizar-se por grupos heterogêneos que se baseiam e envolvem-se em 

relações emocionais, afetivas e tradicionais. 

Uma linha mais centrada no empoderamento do Estado, ou em uma 

participação mais ativa do Estado, refere-se à presença do mesmo na economia e 

na definição de regras e políticas que norteiam o viver comum. Keynes (1996) é um 

dos defensores desta teoria, na qual o governo tem uma participação ativa no 

sentido de suavizar os ciclos econômicos que ocorrem no mundo e assim controla 

melhor os impactos que estes ciclos causam na vida das comunidades. 

Nesta corrente de pensamento ainda, o Estado faria a promoção de políticas 

públicas com foco no desenvolvimento do bem-estar comum (característica dos 

países desenvolvidos), enquanto nos países em desenvolvimento, o foco estaria 

mais voltado para o crescimento e ampliação do processo de produção e regulação 

de mercado. 

Qual motivo leva ao debate desta linha de pensamento Keynesiana? Esta 

pesquisa levanta a questão de como poderiam ser desenvolvidas políticas públicas 

integradas com uma atuação tão forte do governo na vida econômica e social da 

população. 
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Outra corrente que se opõe à teoria de empoderamento de Keynes seria a 

corrente defendida por Adam Smith (1993), na qual a liberdade econômica e o 

�laissez faire laissez passer� (deixar fazer, deixar acontecer) são a base da 

economia. O livre comércio e a autorregulação do mercado seriam avessos a 

qualquer tipo de intervenção do governo.   

Abordar estas duas linhas que diferem sobre a atuação do governo na vida 

pública se justifica, pois no capítulo sobre satisfação, mais adiante, serão tratados os 

aspectos característicos de ambos os modelos e como o cidadão percebe as 

políticas desenvolvidas e aplicadas no meio em que vive.  

 

2.2.4 Serviços Prestados aos Moradores do Bairro 

 

Entende-se que �Serviço Público é toda atividade prestada pelo Estado ou por 

seus delegados, basicamente sob o regime de direito público, com vistas à 

satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade� (CARVALHO 

FILHO, 2006, p. 265-266). 

Pode-se entender que a uma coletividade compostas por pessoas que têm 

necessidades, expectativas e desejos, e demandam condições para uma melhor 

qualidade de vida. Possuem aspirações em comum, interagindo entre si, provocando 

debates e reflexões sobre o quê, como e quando as ações devem ser 

implementadas pelo governo.   

[...] os cidadãos são pessoas que compreendem seus problemas 

nos termos que lhes são próprios. Percebem seu relacionamento 
uns com os outros e acreditam na sua capacidade de ação. Bons 

clientes são maus cidadãos. E os bons cidadãos constroem 

comunidades fortes. (OSBORNE; GAEBLER, 1997, p. 54). 
  

Sob esta ótica, o cidadão demonstra vontade e necessidade de ser parte ativa 

no processo de desenvolvimento das políticas públicas que servirão de base para o 

desenho da prestação de serviço oferecida pelo governo. 

A sociedade é vista como �consumidor� de serviços que visam a satisfação de 

necessidades básicas (CARVALHO FILHO, 2006; MELLO, 2012 e MEIRELES, 

2012). 

Os serviços que o Estado tem por obrigação oferecer à comunidade 

contemplam o fornecimento de energia elétrica, água, saneamento básico, 

transporte público, segurança pública, moradia, seguridade social, educação, saúde, 
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dentre outros, garantidos por lei na Constituição Federal (BRASIL, 1988), Artigo 21 

(incisos, X, XI, XII, XIV, dentre outros), Artigo 23 (Incisos V, IX, dentre outros) e 

Artigo 24 (incisos XII, XIV e XV, dentre outros). 

A cultura é um dos serviços considerados de responsabilidade do Estado, o 

qual proporciona sustentabilidade e desenvolvimento econômico em um país. Para 

muitos pesquisadores como Teixeira Coelho (2008), Cavalcanti; Ruediger e Sobreira 

(2005), as recentes transformações do universo da gestão pública indicam que 

novas formas de atuação e dinâmicas serão necessárias. 

Com base nesta definição Filenga e Alves (2010) apresentam uma 

abordagem em que a sociedade civil participa do processo de desenvolvimento de 

serviços públicos que serão oferecidos a esta sociedade e permite, assim, a inclusão 

social e o bem-estar comum a todos.  

A crescente modernização da máquina pública, no sentido de utilização de 

ferramentas tecnológicas, faz com que um novo modelo de oferecimento de serviços 

públicos seja disponibilizado à sociedade. Um exemplo disso é o e-government, que 

no Canadá foi objeto de estudo. Segundo Reddik e Turner (2012), a abordagem do 

e-government se volta para o entendimento de que o uso da tecnologia é uma 

tendência e pode auxiliar o Estado a fornecer serviços de melhor qualidade, bem 

como de forma mais eficaz. 

Mediante a afirmação feita por Reddick e Turner (2012), é possível com o uso 

dessa ferramenta, obter também um canal de aproximação com o cidadão que 

passará a obter alguns serviços também pelo canal digital, além de poder 

estabelecer uma forma de pesquisar o grau de satisfação que este usuário pode vir 

a ter em relação aos serviços prestados de uma forma geral. 

 O uso da tecnologia permitirá também uma redução da burocracia, gerando 

maior confiabilidade e possibilitará ainda uma redução nos custos operacionais 

(FILENGA ; ALVES, 2010). 

 Com base no estudo realizado por Reddick e Turner (2012), o modelo de 

prestação de serviço com base no uso do meio eletrônico funciona melhor no setor 

privado, e o grande desafio se estabelece no ato de governar a �coisa pública� 

(máquina pública) pelo mesmo canal. Isto em função da administração pública ainda 

caminhar para um novo modelo, alem de ser burocrática demais para acompanhar 

de forma ágil as constantes mudanças mundiais. 
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 O desenvolvimento das políticas públicas, mais precisamente na definição de 

quais serviços públicos ofertar e na forma como devem ser oferecidos à 

comunidade, foi tratado por Vergara (2003), reforçando a necessidade de se 

escolher estrategicamente o modelo que traz as melhores opções de gerir esta 

prestação de serviços e mesclar as bases mais tradicionais com a utilização de 

novos recursos. 

 De qualquer modo, a escolha do modelo normalmente está relacionada ao 

�pensamento� do governo que atua em cada época. Alguns mais tradicionais, se 

voltam para determinados tipos de serviços, como estrutura de estradas e rodagem; 

outros têm como foco a saúde e a educação, e assim por diante. Os serviços 

públicos que efetivamente deverão ser prestados à comunidade têm sua garantia 

por meio da Constituição Federal, protegidos assim pela força da lei, como já 

mencionado. 

 Além de investigar o que são e quais são os serviços públicos que o Estado e 

a administração pública devem garantir, Rutkowski (1998) ressalta ainda os 

problemas que esta administração pública apresenta, frente a um estudo que 

analisou a ineficiência e dois modelos de gestão, partindo do pressuposto da 

abordagem estratégica. 

 No setor público, objeto deste estudo, a literatura pesquisada demonstra 

deficiência dos mecanismos de controle, sendo mencionada a avaliação do serviço 

prestado (RUTKOWSKI, 1998).  

Portanto, parece eminente a necessidade de se criar, aplicar e aprimorar 

instrumentos que possam medir a satisfação cidadã em relação aos serviços 

prestados. 

Este trabalho estuda esta satisfação analisando apenas quatro dos vários 

serviços garantidos pela Constituição (Geral). Isto justifica-se por serem vistos pela 

própria sociedade como os serviços mais essenciais e de responsabilidade do 

governo (informações obtidas por meio de entrevistas). São eles: 

 

 Transporte Público 

 Educação Pública 

 Saúde Pública 

 Segurança Pública 
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 Demais serviços como iluminação, moradia, saneamento básico, dentre 

outros, são mencionados pelos entrevistados desta pesquisa, porém, com menor 

frequência.  

 

2.3  SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Antes de qualquer aprofundamento ou recorte no tema satisfação é 

importante ressaltar que a satisfação segundo Chen (1990)  vinha sendo medida 

ignorando modelos teóricos específicos, sendo trabalhada mediante percepções de 

quem está medindo um determinado serviço e  não considerando procedimentos 

metodológicos. Nesta mesma linha Deslandes (1997) traz uma reflexão sobre o 

conflito entre a visão técnica-operacional e a teórico-metodológicos que ocorre nas 

práticas da ciência social aplicada.  

Portanto, se analisarmos a forma como a maioria dos países trata a avaliação 

dos serviços públicos, será possível observar que grande parte deles traz como foco 

a análise da percepção de cada usuário sob uma ótica de mercado (quando se paga 

por um serviço, ou seja, relação comercial) por meio de questionário, perguntas 

focadas na prestação de um serviço específico, e não utiliza uma metodologia que 

realmente possa ser efetivamente comprovada como eficaz. 

Nos Estados Unidos nos anos 90 utilizava-se o método ACSI (American 

Costumer Satisfaction Index) para avaliar o grau de satisfação dos consumidores. 

Este método pautava seu enfoque em três pilares: o valor percebido, a expectativa 

do cliente e por fim a qualidade ou performance percebida. Porém este índice era 

uma medida de desempenho e estava mais voltada para utilização em empresas 

industriais e setores econômicos prioritariamente. 

Para iniciar a discussão sobre  o que vem ocorrendo no Brasil sobre as novas 

práticas, tendências e formas de medir e considerar a satisfação do usuário-cidadão 

vamos caracterizar os papéis. O papel do Estado e o papel deste usuário, a 

estrutura de um Plano Diretor, relações entre Estado e seus usuários-cidadãos, 

dentre outros aspectos relevantes à análise de satisfação em relação aos serviços 

prestados pelas administrações públicas. 

 Ao redor do mundo vários países estão desenvolvendo metodologias de 

atendimento das demandas dos usuários-cidadãos, em um movimento de 

reorganização dos Estados, seguindo tendências de redesenhar o modelo de gestão 
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(com base em ações de empresas privadas inicialmente) e incluindo aspectos 

voltados para a qualidade dos serviços prestados (NASSUNO, 2000). 

 No Brasil, toda cidade com mais de vinte mil habitantes deve conter um Plano 

Diretor. Neste documento, revisado em 1995 no Governo Fernando Henrique, foi 

abordado e discutido o papel do indivíduo que utiliza serviços públicos sob uma 

dimensão de usuário-cidadão, não deixando de caracterizar uma relação de 

fornecedor/consumidor, apesar de guardar alguns aspectos particulares. 

 

... a reforma do Estado buscava incorporar à administração pública 
tecnologias gerenciais emergentes (não mais da sociedade 

industrial do século passado, mas da sociedade do conhecimento do 
século XXI), em busca de um novo paradigma de gestão que não 

estava vinculado a nenhum ideal finalístico de transformação � 
senão, talvez, ao ideal da eficiência. O Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado, no bojo da reforma gerencial de 1995, é o 
exemplo emblemático desta concepção (VILHENA et al., 2006, p. 
31). 

 
 Esse Plano Diretor foi mencionado em uma publicação e é um exemplo 

peculiar desta situação e das consequências e impactos sobre a percepção de 

satisfação dos usuários-cidadãos. Foi o que ocorreu em Minas Gerais. Chamado 

pelos autores de �Choque de Gestão�, proposto pelo governo anterior ao empossado 

em 2002 foi decorrente justamente do retrato da administração pública brasileira: 

déficit público, processos embolorados e amarrados, burocráticos e não produtivos 

decorrentes de várias administrações. 

 Em razão deste cenário surgiu um movimento que veio revolucionar a forma 

como o estado mineiro era gerenciado e assim, foram propostas ações que 

resultariam posteriormente num grau de satisfação maior e mais consistente. 

Rever as políticas, as formas de medir a satisfação e de criar mecanismos de 

possibilitar a participação cidadã de forma a não extrapolar os limites se faz 

necessário para manter a ordem e promover a qualidade dos serviços prestados a 

esse público. 

 Por se tratar de satisfação ou de medir a satisfação de usuários em relação 

aos serviços prestados por órgãos públicos, buscou-se levantar informações sobre 

metodologias, escalas e o que existe nos dias de hoje para medir esta satisfação. 

 Segundo Slack et al. (1997), a percepção da qualidade e expectativa pode 

variar de acordo com o consumidor e suas crenças e valores. O que para um pode 



 34

ser bom, pode nem ser percebido por outra pessoa. Portanto, as escalas devem ser 

adaptadas e modificadas de acordo com os atributos que se quer pesquisar e 

conhecer. 

 Uma das escalas mais utilizadas para medir a satisfação e qualidade de 

serviços prestados ao público e serviços em geral é a Escala Servqual. Alguns  

autores responsáveis pela elaboração desta escala são Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1988) que desenvolveram o original da escala que serve para medir, 

identificar e descobrir a percepção dos usuários em relação a uma série de serviços 

prestados.  

Lovelock e Wright (2003) nesse sentido,  afirmam que os serviços por 

definição são ações que servirão para satisfazer algum desejo ou necessidade de 

alguém.  

Assim sendo, os resultados apurados em pesquisa de satisfação também 

serão norteados e terão vieses específicos de acordo com a cultura e valores de 

cada indivíduo. (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1991). 

 No Brasil as pesquisas de satisfação do usuário-cidadão são feitas por meio 

de uma ferramenta criada e disponibilizada pelo Governo Federal -Ministério do 

Planejamento, nomeada IPPS (Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação). 

Neste caso, as unidades prestadoras de serviços públicos podem medir diretamente 

o grau de satisfação do usuário-cidadão em relação a um determinado serviço 

prestado a ele. 

 As limitações deste instrumento caracterizam-se pela impossibilidade de 

generalizar ou ser aplicada de modo a medir vários serviços ao mesmo tempo (o 

software permite que apenas um serviço seja analisado por vez). Além disso, o 

instrumento possui características fechadas, não sendo possível, por exemplo, que 

uma universidade utilize o mesmo para realizar pesquisas de cunho exploratórias e 

voltadas à gestão pública (objeto deste estudo). 

 A análise das políticas públicas desenvolvidas pode estar voltada para a ótica 

de Weber (2004), que considera os agentes envolvidos no processo de geração e 

utilização das políticas públicas sob uma ótica individual. Sendo assim, a avaliação 

destas políticas é realizada sob o prisma da conduta e da forma como são 

oferecidas pelos setores públicos, e cada indivíduo, de acordo com sua capacidade 

interpretativa, fornecerá dados para essa análise. 
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 A seguir são apresentados estudos voltados para a prestação de serviços 

públicos. Dentre todos os serviços que o Estado tem por obrigação prover, segundo 

a Constituição, e já mencionado no capítulo dois, subsubtítulo 2.2.1 (Serviços 

Prestados), foram escolhidos e destacados quatro deles, Transporte, Saúde, 

Educação e Segurança Pública para fins de estudo e de recorte para 

desenvolvimento da presente pesquisa.  

Quando questionados sobre o que consideram como serviços de base, os 

entrevistados deste trabalho mencionaram sem exceção os quatro serviços abaixo 

antes de mencionarem ações culturais, moradia ou outro tipo de serviço. Portanto, 

para este estudo será pesquisado o grau de satisfação sobre os quatro serviços.  

 Alguns modelos foram desenvolvidos para analisar e medir o grau de 

satisfação de consumidores, sendo que alguns foram adaptados para medir 

satisfação no ensino superior, transportes coletivos (não necessariamente públicos), 

dentre outros serviços.  

 Um dos modelos é o SCSB � Swedish Customer Satisfaction Barometer 

(Barômetro Sueco da Satisfação do Consumidor). Este foi o primeiro modelo criado 

na Suécia baseado em métodos de equações estruturais. Foi desenvolvido para 

analisar as compras e aquisição de produtos e serviços, e não exatamente voltados 

para analisar os serviços públicos. (FORNELL, 1992). 

 

2.3.1 Prestação de Serviços de Transporte 

 

 O transporte é parte essencial do desenvolvimento nacional e pode produzir 

efeitos positivos ou negativos na economia e no meio ambiente de um país, por este 

motivo é importante medir o grau de satisfação dos usuários deste tipo de serviço 

(DALIA, 2012). A autora utilizou para sua pesquisa o questionário adaptado da 

Servqual e tentou identificar pontos entre expectativas e percepções dos usuários, 

mas comenta que é imprescindível este tipo de pesquisa para melhorar a gestão da 

prestação de serviço público. 

Segundo Martins et al (2011), analisar como prestar serviços de transporte 

está relacionado à gestão do serviço propriamente dito, e em como deve ser 

pensado para atender às diversas necessidades e expectativas dos clientes (aqui 

denominado usuário-cidadão). Se para uma empresa a escolha dos canais de 

transporte é estratégico, para o governo é possível dizer que, apesar de um dever, 
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está indiretamente relacionado ao desempenho profissional daqueles que utilizam o 

serviço. 

Um estudo foi feito pelos autores Balassiano e Real (2006), apresentado no 2º 

Congresso Luso Brasileiro, traz uma abordagem sobre transporte de uma forma 

particular, mencionando o termo Gerenciamento da Mobilidade como sendo um 

aspecto que está voltado para a adequação dos movimentos, dos diversos fluxos 

possíveis e existentes, e de uma rede de transporte (público ou privado).  

Segundo os autores este termo caracteriza um conjunto de características 

econômicas, democráticas, ambientalmente corretas que serão consideradas na 

definição de soluções para o problema de transporte. 

Assim sendo, este trabalho menciona políticas públicas integradas e voltadas 

para novos modelos de gestão pública. Envolve comunidade, necessidades 

coletivas e ainda impacto ambiental das decisões tomadas neste sentido. 

 

2.3.2 Prestação de Serviço de Saúde 

 

 Na área da saúde os estudos são mais facilmente encontrados. Vemos 

trabalhos publicados que analisam a estrutura da administração pública voltada para 

a área da saúde, pesquisas de satisfação dos usuários de serviços de saúde pública 

dentre outros. 

 Costa e Patrício (2012) analisaram o cenário em Portugal na área da saúde, 

identificou problemas que aparecem de forma recorrente no Brasil como burocracia, 

morosidade nos processos e baixos índices de satisfação no serviço aqui 

mencionado. Trouxe levantamentos feitos sobre qualidade e reflexo sobre a 

satisfação dos próprios funcionários e por consequência, nos usuários. 

 Na França, algumas pesquisas de satisfação realizadas junto a hospitais e 

unidades de saúde pública são realizadas por meio do método denominado 

Sephora-COM (validado), contendo 50 questões em um escala Likert com 5 

possibilidades de respostas que vão do mais positivo ao menos positivo.  

A aplicação nesse modelo é feita por sorteio e aplicado aos pacientes de unidades 

hospitalares. O modelo gera indicadores que apontam níveis de excelência e 

escores que avaliam a qualidade e a sensação de conforto. Para este modelo os 

testes estatísticos aplicados são: qui-quadrado, média dos escores e regressão 

linear. 
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No Brasil ainda existe um Programa Nacional de Avaliação de Serviços de 

Saúde (PNASS) pertencente ao Ministério da Saúde. Neste programa são realizadas 

periodicamente avaliações da prestação de serviço na área da saúde. Estas 

avaliações são realizadas por meio de aplicação de questionário desenvolvido pelo 

próprio programa e medem certos indicadores de gestão pré-estabelecidos pelo 

Ministério. 

Neste caso, foi encontrado apoio na legislação, que prevê esse tipo de 

pesquisa. 
 

O artigo 15 da Lei 8080/90 � Lei Orgânica da Saúde, em seus itens 

primeiro e terceiro estabelece que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as 

atribuições de avaliação e controle de serviços de saúde, além da 

avaliação e divulgação das condições ambientais e da saúde da 
população. O artigo 17 da mesma lei, em seu item sétimo, define 

que é responsabilidade dos Estados e dos Municípios participar das 

ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de 

trabalho. (BRASIL, 2004, p.5). 

  
E assim, as pesquisas de satisfação dos usuários na área da saúde feita pelo 

Ministério por meio do PNASS, são utilizadas para compor as estratégias de gestão 

das unidades e de como os serviços serão estruturados para atender a população. 

Ainda sobre pesquisa de satisfação na área da saúde os autores Lei e Jolibert 

(2012) analisaram de forma triangular a relação entre qualidade, satisfação e 

lealdade, utilizando como instrumento de pesquisa um questionário Servqual 

adaptado e com escala Likert de 7 pontos para as respostas. Os autores 

pesquisaram o tema em hospitais públicos na China. Estes autores e a pesquisa 

aqui descrita foram referenciados 63 vezes e reforça a teoria apresentada nesta 

dissertação sobre a necessidade de reforma pela qual o Brasil e outros países como 

a China estão passando em seu modelo de oferecimento de serviços públicos. 

Da mesma forma como ocorreu no Brasil, na China, a preocupação com a 

qualidade e a satisfação dos usuários do serviço público acabou por se tornar uma 

preocupação do Governo Federal, e assim, alguns autores e o próprio governo 

investigaram e aplicaram pesquisas de satisfação para tentar estabelecer 

prioridades no desenvolvimento de políticas públicas. 
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2.3.3 Prestação de Serviço de Educação 
 

Alguns estudos na área da educação utilizam como metodologia de pesquisa 

o uso de questionário Servqual, sendo adaptado para se adequar ao tipo de público 

ao qual se destina (usuário-cidadão). 

Para Anderson; Fornell e Lehmann (1994) medir serviços específicos e 

analisá-los individualmente pode trazer uma visão e fornecer um diagnóstico sobre 

uma situação, porém, a visão do todo é o melhor indicador histórico de uma gestão, 

e assim, ações de melhoria no desempenho podem ser feitas.  

Oliver (1997) menciona uma escala que trata de algumas variáveis para 

análise do grau de satisfação. Essa escala envolve equidade, resposta afetiva, 

desconformidade, qualidade percebida, desejos e atribuição. Novamente cabe 

ressaltar que na maioria dos estudos pesquisados, foram utilizadas escalas e 

modelos voltados para o mercado privado e não públicos.  

No contexto da educação alguns modelos foram utilizados para 

levantamentos de grau de satisfação, um deles foi o modelo sueco, anteriormente 

mencionado. No Brasil, Portugal, Suécia, França e outros países, as pesquisas 

concentram seus focos em ações específicas e diferentes dos  estudos feitos a partir 

desse modelo. 

Em Nova Iorque, uma pesquisa realizada com mais de um milhão de pais que 

utilizam o serviço de educação pública no estado busca observar o debate objetivo-

subjetivo em relação à prestação de serviço de educação. Charbonneau e Van 

Ryzin (2012) discutem por meio dos resultados da pesquisa itens relevantes na 

educação, confrontam a percepção e a expectativa dos pais em relação à forma 

como o serviço é prestado. No artigo ainda é possível perceber que os autores 

indicam que os resultados apontados na pesquisa podem servir de análise das 

medidas de desempenho das escolas e inclusive, do governo. 

Nesta linha, as pesquisas de satisfação mostram-se relevantes em futuros 

estudos que investiguem a relação entre expectativas x desempenho x políticas 

públicas. Na Itália, algumas pesquisas se voltam, não somente para a pesquisa de 

satisfação sobre o serviço prestado puramente, os estudos envolvem também, a 

forma como eles são prestados pelo serviço público. Arena, Arnaboldi e Azzoni 

(2010) foram buscar dados sobre a forma como a administração dos serviços de 

educação é feita e qual a percepção de satisfação dos usuários.  
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2.3.4 Prestação de Serviço de Segurança Pública 

 

 Em alguns trabalhos pesquisados encontram-se livros elaborados por 

pesquisadores que abordam a visão acadêmica e artigos publicados em conferência 

sobre o tema. Costa e Balestreri (2010), por exemplo, discutem as dimensões da 

visão da prestação de serviço, a Segurança Pública, levantando dados da 

percepção dos usuários e dos possíveis elementos que causam uma visão de 

insatisfação por parte desses usuários. 

 O que poderia ser visto como problema e que não pode ser ignorado, são as 

condições de vida dos agentes de segurança pública (policiais, agentes de guardas 

metropolitanas, dentre outros).  

 Na Constituição Federal do Brasil (1988), em seu art. 144, a segurança 

pública foi definida como sendo de responsabilidade e direito de todos, pela 

abordagem clássica que o processo de segurança vinha sendo pensado como um 

�produto�. Porém a renovação desse pensamento faz com que a relação entre os 

�produtores� do serviço de segurança e os usuários do mesmo mantenha um grau 

mais interdependente e não mais um monopólio, devendo se considerar o apoio, o 

conselho, a fiscalização e a influência como novas formas de estabelecer as ações 

neste domínio. 

Tal renovação corrobora com as novas tendências de gestão pública que vêm 

sendo gradativamente estudadas e inseridas no contexto público. 

 Sapori (2007) ainda trabalha os problemas que envolvem conceitos e formas 

de trabalhar a segurança pública. Ele traz comparações de cenários econômicos 

como sendo necessários na elaboração de políticas de segurança, uma vez que a 

estrutura social e de distribuição de renda impacta fortemente a forma como o 

serviço deve ser prestado. 

 Neste campo, inerente à Segurança Pública, as discussões acadêmicas estão 

mais voltadas para o estabelecimento de condições, situações, cultura, estrutura 

econômica e social de uma cidade, estado ou Governo Federal de cada país. As 

pesquisas acerca de grau de satisfação nesta área são mais raras.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o tipo de pesquisa efetuado, 

caracterizar a amostra e definir como o processo foi realizado na coleta e tratamento 

dos dados. 

   

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Devido à sua peculiaridade este trabalho classifica-se como um estudo do tipo 

exploratório e descritivo, na medida em que evidência o grau de satisfação dos 

usuários de serviços públicos com relação aos serviços prestados pelos municípios 

estudados. Para Vergara (2006) a pesquisa descritiva coloca em evidência os 

aspectos de uma determinada situação, de um fenômeno e de uma determinada 

população, não tendo como compromisso explicar os fenômenos que são descritos. 

Segundo Gil (2002) ainda é possível, por meio da metodologia descritiva, estudar as 

associações que podem surgir entre as variáveis analisadas.  

 Quanto aos procedimentos metodológicos, este trabalho se caracteriza como 

uma pesquisa de campo. Segundo Vergara (2006), refere-se a uma investigação 

empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno a ser estudado, que utiliza como 

instrumentos: entrevistas, aplicação de questionários, observação ou outro meio de 

coleta de dados. 

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 Segundo Malhotra (2001) o universo de pesquisa é o conjunto, agregado de 

todos os elementos que compartilham um conjunto comum de características de 

interesse para o problema que se encontra sob investigação. No presente estudo, o 

universo de interesse consiste dos usuários de serviços públicos residentes na 

Região do Grande ABCD/Brasil, limitando-se aos municípios de Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.  
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 Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo A). Foram considerados apenas indivíduos que residem 

no município por no mínimo um ano. 

 A amostra de estudo foi definida pelo critério de acessibilidade, sendo 

composta de 292 respondentes, distribuídos da seguinte forma Diadema com 

28,90%, Santo André com 10,39%, São Bernardo do Campo com 36,36% e São 

Caetano do Sul com 24,35%. Dentre os participantes 57,79% são mulheres e 

42,21% homens. Em relação ao grau de instrução a amostra caracteriza-se por uma 

predominância e 34,42% de pessoas com ensino superior incompleto; 23,70% 

possuem ensino médio completo e 15,26% completaram o ensino superior. Uma 

pequena parcela (5%) dos sujeitos pesquisados possui apenas fundamental 

completo. Quanto à faixa etária os respondentes encontram-se entre 17 e 72 anos, e 

50% deles moram a mais de 16 anos no município pelo qual responderam o 

questionário. Dentre os demais 18,18% residem entre 11 e 15 anos no local, ou seja, 

a grande maioria reside na região a bastante tempo, pressupondo maior 

credibilidade das respostas. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário 

contendo questões fechadas, além da caracterização de cada respondente (sexo, 

idade, tempo de moradia na cidade, grau de escolaridade, estado civil e renda 

familiar). O questionário (ver Anexo B) foi desenvolvido com base e adaptado do 

software do Governo � IPPS (Instrumento Púbico de Pesquisa de Satisfação). Este 

instrumento tem sido utilizado pelas unidades prestadoras de serviços públicos no 

país para levantar o grau de satisfação dos usuários-cidadãos. 

Esse instrumento foi estruturado em quatro blocos nos quais cada um 

corresponde a uma dimensão do grupo de serviços mencionados na Seção 2.3 

(Transporte, Saúde, Educação e Segurança Pública). Dentro de cada bloco 

(dimensão), foram elaboradas quatro questões (itens) envolvendo características do 

serviço prestado ao cidadão-usuário. Para cada item foi utilizada uma escala do tipo 

Likert, com opções para os respondentes que vão de 1 a 5 onde: 1= totalmente 

insatisfeito; 2 = insatisfeito; 3 = parcialmente satisfeito; 4 = satisfeito e 5 = totalmente 

satisfeito. 



 42

A partir dos dados coletados (292 respondentes) calculou-se o coeficiente alfa de 

Cronbach (índice de precisão) como forma de estimar a confiabilidade do 

questionário aplicado na pesquisa. O Quadro 1 demonstra os valores do índice de 

precisão calculados para cada dimensão, evidenciando um nível de confiabilidade 

aceitável do questionário utilizado ( > 0,80), em conformidade com alguns autores 

(ver por exemplo MAROCO e GARCIA-MARQUES, 2006; HAIR. 2005).  
                  

Dimensões Itens Índice de precisão 

Transporte 1, 2, 3 e 4 0,88 

Saúde 5, 6, 7 e 8 0,86 

Educação 9, 10, 11 e 12 0,90 

Segurança 13, 14, 15 e 16 0,91 
 

QUADRO 1 � Dimensões e índices de precisão (Alfa de Cronbach) do questionário aplicado 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Como medida do grau de satisfação utilizou-se o escore médio das respostas 

obtidas pela aplicação do questionário (Anexo B). Definiu-se um escore médio para 

a dimensão Transporte, Saúde, Educação e Segurança e um escore médio geral 

que representa o grau de satisfação geral. 

 A base de dados inicial era composta de 308 questionários respondidos, a 

partir da qual foram calculados os escores médios para cada respondente. Em 

seguida foram identificados outliers por meio do seguinte critério: foram 

considerados outliers os escores médios cujos valores estiverem abaixo de Q1-

1,5*(Q3 - Q1) e acima de Q3+1,5*(Q3 - Q1), em que Q1 é o primeiro quartil e Q3 o 

terceiro quartil da amostra. Após aplicação deste critério, foram desconsiderados 16 

questionários, resultando em uma amostra final de 292 respondentes conforme 

descrita na Seção 3.2. 

 Num primeiro momento a técnica analise de variância (ANOVA) foi escolhida 

para avaliar a diferença do grau de satisfação entre os municípios, porém esta 

análise não se mostrou viável já que requer normalidade dos dados e 

homogeneidade de variância entre as amostras, o que não ocorreu. Assim foram 
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escolhidos para efetuar as análises os métodos estatísticos Kruskall-Wallis e LSD de 

Fisher. 

 Os dados foram tratados e analisados usando tabelas que permitiram avaliar 

o grau de satisfação dos usuários dos serviços públicos, com base nas quatro 

dimensões consideradas (Transporte, Saúde, Educação e Segurança Pública). Com 

o objetivo de comparar o grau de satisfação entre os municípios pesquisados foram 

utilizados testes estatísticos com uso do software SPSS versão 19, estabelecendo 

em 5% (p<0,05) o nível de significância para rejeitar a hipótese de nulidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa, 

após o tratamento dos dados levantados. Será feita um análise descritiva e 

comparativa dos escores médios por dimensão e por município. 

A Tabela 1 apresenta os escores médios por dimensão (linha Total), por 

município (coluna Total) e por dimensão e município (corpo da tabela). Nota-se um 

escore médio total de 2,63, ligeiramente abaixo da média de 3 (ponto médio da 

escala de respostas). Percebe-se que os escores médios das dimensões ficaram 

abaixo da média 3 (parcialmente satisfeito), sendo que a dimensão Segurança 

apresenta maior grau de satisfação (2,73) enquanto Saúde apresenta o menor grau 

de satisfação (2,67). Com relação aos municípios, São Caetano do Sul apresenta 

um escore médio acima da média 3 (3,36) e Diadema possui menor grau de 

satisfação (2,33).  
               

    

  Dimensões 

Município N Transporte Saúde Educação Segurança Total 

São Bernardo do Campo 109 2,36 2,15 2,37 2,61 2,37 

Santo André 30 2,82 2,99 3,18 2,45 2,86 

Diadema 87 2,36 2,02 2,15 2,79 2,33 

São Caetano do Sul 66 3,53 3,12 3,84 2,97 3,36 
Total 292 2,67 2,41 2,72 2,73 2,63 

 

Tabela 1 � Escores Médios de Satisfação por dimensão e município. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A seguir serão analisados os resultados encontrados para as dimensões e 

municípios (corpo da tabela). 

Em relação aos serviços de Transporte Público, os respondentes de São 

Bernardo do Campo, Santo André e Diadema apresentam escore médio abaixo da 

média 3, variando entre 2,36 a 2,82. Os respondentes de São Caetano do Sul estão 

parcialmente satisfeitos com todos os aspectos citados, tendo alcançado um escore 

médio de 3,53. 

Em relação aos serviços de Saúde Pública, os respondentes de São Bernardo 

do Campo e Diadema apresentam grau de satisfação abaixo da média, com escores 

médios entre 2,15 e 2,02, respectivamente. Os respondentes de Santo André e São 

Caetano do Sul apresentam grau de satisfação acima da média 3, com escores 

médios de 2,99 e 3,12, respectivamente. 
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Em relação aos serviços de Educação, os respondentes de São Bernardo do 

Campo e Diadema apresentam grau de satisfação abaixo da média 3, com escores 

médios de 2,37 e 2,15 respectivamente. Já as cidades de Santo André, com escore 

3,18, e São Caetano do Sul, com escore 3,84, apresentam grau de satisfação acima 

da média.  

Ainda de acordo com a Tabela 1, a dimensão Segurança apresenta escore 

médio abaixo da média (3), para todos os municípios pesquisados. Os escores 

médios variaram entre 2,45 e 2,97, estando mais uma vez, o município de São 

Caetano do Sul com escore mais alto. 

Nota-se que o grau de satisfação do município de São Bernardo do Campo 

apresenta pouca diferença entre as quatro dimensões, porém, a Segurança foi a 

melhor avaliada (escore de 2,61), seguida por Educação (2,37), Transporte (2,36) e 

Saúde (2,15). No caso de Santo André, a dimensão Educação (3,18) apresenta 

maior grau de satisfação, seguida por Saúde (2,99), Transporte (2,82) e Segurança 

(2,45. Diadema apresenta maior grau de satisfação na dimensão Segurança (2,79), 

seguida por Transporte (2,36), Educação (2,15) e Saúde (2,02). São Caetano do Sul 

apresenta maior grau de satisfação na dimensão Educação (3,84), Transporte 

(3,53), Saúde (3,12) e Segurança (2,97).  

A Tabela 2 apresenta a diferença dos escores médios entre municípios para 

cada dimensão. Pode-se considerar que São Caetano do Sul apresenta maior grau 

de satisfação total e por dimensão (Transporte, Saúde, Educação e Segurança), 

quando comparado aos demais municípios (São Bernardo do Campo, Santo André e 

Diadema). São Bernardo do Campo apresenta grau de satisfação total maior do que 

Diadema e menor do que Santo André. Com relação à Segurança, São Bernardo do 

Campo apresenta maior grau de satisfação do que Santo André e menor grau de 

satisfação do que Diadema.  
 

 
 

  Diferença do Score Médio ( I-J ) 
(I) Município      (J) Município Transporte Saúde Educação Segurança Total 

S B do Campo     Santo André -,46 -,84 -,81 ,16 -,49 
    Diadema ,00 ,13 ,21 -,19 ,04 
    São Caetano do Sul -1,17 -,97 -1,47 -,36 -,99 

Santo André     Diadema ,47 ,97 1,02 -,34 ,53 
    São Caetano do Sul -,70 -,13 -,67 -,52 -,50 

Diadema     São Caetano do Sul -1,17 -1,10 -1,69 -,17 -1,03 
 

Tabela 2 � Diferença do escore médio entre municípios. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Com relação às dimensões Saúde-Educação, São Bernardo do Campo 

apresenta maior grau de satisfação do que Diadema e menor grau de satisfação do 

que Santo André. Na dimensão Transporte, São Bernardo do Campo apresenta 

menor grau de satisfação do que Santo André, porém o grau de satisfação não 

apresenta diferença em relação à Diadema.  

Por fim, Santo André apresenta maior grau de satisfação nas dimensões 

Transporte, Saúde, Educação e no total, quando comparado à Diadema. Na 

dimensão Segurança e no total apresenta menor grau de satisfação se comparado a 

Diadema. 

A análise de variância (ANOVA) poderia ser utilizada para verificar se a 

diferença no grau de satisfação observada entre os municípios (Tabela 2) é 

significativa, para cada dimensão estudada (Transporte, Saúde, Educação e 

Segurança) e para o escore total. Porém, a aplicação de tal ferramenta requer 

normalidade dos dados para cada amostra e homogeneidade das variâncias entre 

as amostras. Os pressupostos de normalidade dos dados e homogeneidade das 

variâncias podem ser verificados por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk e Levene, como pode ser observado nas Tabelas 3 e 4.  
 

 

Município 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  

  Estatística P-valor Estatística P-valor  
Transporte S B do Campo ,132 ,000 ,947 ,000  

Santo André ,118 ,200 ,953 ,201  
Diadema ,126 ,002 ,933 ,000  
São Caetano do Sul ,135 ,004 ,955 ,018  

Saúde S B do Campo ,165 ,000 ,942 ,000  
Santo André ,189 ,008 ,911 ,016  
Diadema ,158 ,000 ,948 ,001  
São Caetano do Sul ,170 ,000 ,933 ,002  

Educação S B do Campo ,104 ,006 ,965 ,005  
Santo André ,180 ,015 ,889 ,005  
Diadema ,139 ,000 ,964 ,016  
São Caetano do Sul ,210 ,000 ,901 ,000  

Segurança S B do Campo ,131 ,000 ,956 ,001  
Santo André ,170 ,027 ,965 ,407  
Diadema ,124 ,002 ,955 ,004  
São Caetano do Sul ,214 ,000 ,913 ,000  

Score geral S B do Campo ,092 ,024 ,960 ,002  
Santo André ,127 ,200 ,968 ,492  
Diadema ,117 ,005 ,958 ,006  
São Caetano do Sul ,141 ,002 ,917 ,000  

 

Tabela 3 � Teste de normalidade das dimensões Transporte, Saúde, Educação, Segurança e Score geral  
(em cada município). 

  Fonte: dados da pesquisa. 
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 Estatística de Levene P-valor 
Transporte ,69 ,56 
Saúde 3,12 ,03 
Educação 1,17 ,32 
Segurança 10,27 ,00 
Geral 2,30 ,08 

        

Tabela 4 � Teste de homogeneidade das variâncias das dimensões Transporte, Saúde,  
Educação, Segurança e Score total (entre municípios). 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados dos testes gerados a partir do 

software SPSS versão 19. Vale notar pela Tabela 3 que a maior parte das 

dimensões e do escore total não apresenta distribuição normal nas amostras 

(municípios), ao nível de significância de 5% (p-valor < 5%).  Do mesmo modo, pela 

Tabela 4, pode-se observar que a maior parte dos escores não apresenta 

homogeneidade das variâncias entre as amostras (municípios). Sendo assim, optou-

se por usar o teste de Kruskal-Wallis (MAROCO, 2007, p. 227). 

Pelo teste de Kruskal-Wallis é possível testar se todos os municípios 

apresentam o mesmo grau de satisfação referente a cada dimensão. As hipóteses 

sob estudo podem ser escritas da seguinte forma: i) Hipótese nula (H0): não há 

diferença na distribuição do grau de satisfação entre as amostras (municípios); ii) 

Hipótese alternativa (H1): há pelo menos um par de municípios que apresenta 

diferença na distribuição do grau de satisfação. 

A Tabela 5 apresenta os resultados para o teste de Kruskal-Wallis, gerados a 

partir do SPSS. Pelo p-valor (<5%) pode-se concluir que ao nível de 5% de 

significância há diferença na distribuição do grau de satisfação entre as amostras 

(municípios), para cada dimensão estudada (Transporte, Saúde, Educação e 

Segurança) e para o escore total. 

 

 Transporte Saúde Educação Segurança Escore Total 

Estatística Chi-
Square 87,46 87,64 119,66 10,78 92,20 

p-valor ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 
 

Tabela 5 � Saídas do teste Kruskal-Wallis 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Para identificar para quais (qual) pares (par) de municípios há diferença 

significativa na distribuição do grau de satisfação optou-se por utilizar o teste LSD de 

Fisher sobre as ordens das observações (MAROCO, 2007, 233). A partir do teste 

LSD é possível verificar quais pares de municípios apresentam a mesma distribuição 

do grau de satisfação referente a cada dimensão. As Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 

apresentam os resultados do teste LSD para o escore total e para as dimensões 

Transporte, Saúde, Educação e Segurança, respectivamente. 

 

Score Total    

(I) Município (J) Município Diferença Rank Médio (I - 
J) P-valor 

S B do Campo Santo André -62,87 ,00 

Diadema 5,19 ,61 

São Caetano do Sul -109,61 ,00 

Santo André Diadema 68,06 ,00 

São Caetano do Sul -46,74 ,00 

Diadema São Caetano do Sul -114,80 ,00 
 

Tabela 6 � Teste LSD pelo Escore Geral 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Pela Tabela 6 pode-se concluir que ao nível de 5% de significância (p-valor < 

5%) não há diferenças no grau de satisfação total entre os indivíduos residentes em 

São Bernardo do Campo e Diadema. Considerando as diferenças de rank, pode-se 

considerar que São Bernardo do Campo apresenta diferenças do grau de satisfação 

em relação aos moradores dos municípios de Santo André e São Caetano do Sul. 

 

Transporte    

(I) Município (J) Município Diferença Rank Médio 

(I - J) P-valor 

S B do Campo Santo André -51,30 ,00 

Diadema 1,59 ,88 

São Caetano do Sul -109,80 ,00 

Santo André Diadema 52,88 ,00 

São Caetano do Sul -58,50 ,00 

Diadema São Caetano do Sul -111,38 ,00 
 

Tabela 7 � Rank Médio da dimensão Transporte 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Na dimensão Transporte (Tabela 7) não há diferenças no grau de satisfação 

referente a Transporte entre os indivíduos residentes em São Bernardo do Campo e 

Diadema, ao nível de 5% de significância (p-valor < 5%). Considerando as 
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diferenças de rank, pode-se considerar que São Bernardo do Campo apresenta 

maior grau de satisfação total se comparado a Diadema. Porém encontra-se 

diferença no grau de satisfação entres os indivíduos residentes nos municípios de 

São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. 
 

Saúde    

(I) Município (J) Município Diferença Rank Médio 

(I - J) P-valor 

S B do Campo Santo André -85,10 ,00 

Diadema 12,83 ,21 

São Caetano do Sul -94,36 ,00 

Santo André Diadema 97,93 ,00 

São Caetano do Sul -9,26 ,55 

Diadema São Caetano do Sul -107,19 ,00 
 

Tabela 8 � Rank Médio da dimensão Saúde 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Com relação à dimensão Saúde (Tabela 8), não há diferenças no grau de 

satisfação referente à Saúde entre os indivíduos residentes em São Bernardo do 

Campo e Diadema e entre os indivíduos residentes em Santo André e São Caetano 

do Sul, ao nível de 5% de significância (p-valor < 5%). Considerando as diferenças 

no rank médio, pode-se considerar que SBC apresenta maior grau de satisfação do 

que Diadema e Santo André apresenta menor grau de satisfação do que São 

Caetano do Sul. Porém encontram-se há diferenças no grau de satisfação entres os 

indivíduos residentes nos municípios de SBC, Santo André e São Caetano do Sul, 

entre Santo André e Diadema e entre Diadema e São Caetano do Sul. 
 

Educação    

(I) Municipio (J) Municipio 
Diferença Rank Médio (I 

- J) P-valor 

S B do Campo Santo André -71,37 ,00 

Diadema 19,20 ,04 

São Caetano do Sul -116,08 ,00 

Santo André Diadema 90,57 ,00 

São Caetano do Sul -44,72 ,00 

Diadema São Caetano do Sul -135,29 ,00 
 

Tabela 9 � Rank Médio da dimensão Educação 
Fonte: dados da pesquisa. 

 No caso da dimensão Educação, conclui-se que ao nível de 5% de 

significância (p-valor < 5%) há diferenças no grau de satisfação referente à 

Educação entre os indivíduos residentes em todos os municípios estudados. 
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Segurança    

(I) Município (J) Município Diferença Rank Médio (I - 
J) P-valor 

S B do Campo Santo André 13,77 ,42 

Diadema -15,08 ,21 

São Caetano do Sul -36,59 ,01 

Santo André Diadema -28,85 ,10 

São Caetano do Sul -50,36 ,01 

Diadema São Caetano do Sul -21,51 ,11 

 

Tabela 10 � Rank da dimensão Segurança Pública 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Por fim, nota-se que há diferenças no grau de satisfação referente à 

Segurança (Tabela 10) entre os indivíduos residentes em São Bernardo do Campo e 

Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, e Santo André e Diadema, ao 

nível de 5% de significância (p-valor < 5%). Não há diferenças no grau de satisfação 

entre os municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul e Santo 

André e São Caetano do Sul. Considerando as diferenças no rank médio, pode-se 

considerar que SBC apresenta menor grau de satisfação do que São Caetano do 

Sul, enquanto o grau de satisfação em Santo André é menor do que em São 

Caetano do Sul. 

De um modo geral, pode-se concluir pelas análises feitas acima, que o 

município de São Caetano do Sul apresenta uma diferença mais acentuada e mais 

positiva em relação ao grau de satisfação em comparação com os demais 

municípios pesquisados (Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema). 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos usuários de 

serviços públicos em quatro municípios e comparar os dados entre si, além de 

construir um questionário (adaptado no software que o próprio Governo Federal 

disponibiliza para este fim) capaz de medir este grau de satisfação com certa 

credibilidade. De acordo com autores e literaturas apresentados em seções 

anteriores, há uma importância em conhecer como o cidadão percebe os serviços 

prestados e como ele declara sua satisfação acerca dos mesmos. Além disso, saber 

o quanto o cidadão se sente satisfeito em relação aos serviços a ele prestados, 

facilitaria e melhoria a qualidade da gestão das políticas públicas (responsáveis pela 

criação, implantação e controle dos serviços públicos). 

Dentre os resultados obtidos foi possível averiguar certa coerência nas 

análises estatísticas, verificada por testes que comprovaram esta afirmação. No 

entanto os dados podem ser analisados não somente sob esta ótica, e o presente 

estudo procura sinalizar que há uma real necessidade de cruzar vários dados e 

tentar estabelecer uma visão do todo (não somente determinado serviço). A gestão 

pública não pode ser analisada em focos separados, evidentemente que para obter 

os dados seria adequado recortar cada serviços e cada variável que impacta esta 

satisfação, consolidando o todo numa pesquisa detalhada e cruzada de resultados.  

Os resultados apresentados anteriormente são similares aos resultados 

obtidos em uma pesquisa realizada em 2011 pelo CNI8 - IBOPE. Para as dimensões 

saúde e transporte, os índices revelaram um grau de satisfação baixo em relação à 

qualidade do serviços prestados. A pesquisa foi realizada em 140 municípios 

espalhados pelo Brasil, não tendo foco na região do Grande ABCD, porém retratou 

uma realidade de percepção dos usuários de serviços públicos em geral. 

Confrontando os resultados da pesquisa do CNI e deste trabalho, é possível 

perceber que o grau de satisfação não melhorou até o presente momento. Para 

estabelecer o que acontece, seria adequado verificar quais as variáveis mudaram e 

quais ainda são mantidas pela gestão pública. 

Os dados aqui apresentados são uma amostra e não refletem a realidade 

brasileira (devido ao tamanho restrito da amostra), para isso seria necessária uma 

                                                
8 CNI � Confederação Nacional da Indústria 
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investigação aprofundada de cada contexto (por município), levantando 

características da gestão atual, compará-la a gestões anteriores e pesquisar o grau 

de satisfação dos usuários em cada uma delas. Porém, fica latente a necessidade 

de analisar melhor como as políticas públicas são pensadas, criadas, 

implementadas e controladas em cada município e confrontar com as expectativas e 

percepções dos usuários de cada serviço prestado à população.  

O que fica como sugestão e como linha de uma futura pesquisa que venha a 

complementar este trabalho, é a investigação dos motivos que poderiam explicar 

esta diferença observada em São Caetano do Sul, que investe 45% de suas receitas 

em educação ao passo que outros municípios o fazem em menor percentual. São 

Caetano possui um elevado orçamento devido à população estar caracterizada em 

sua grande maioria como pertencentes à classe B e seu nível de escolaridade ser 

nitidamente superior aos demais municípios.  

Caberia um estudo aprofundado para verificar se neste município ocorre a 

aplicação do modelo de política pública mencionado por Frey (2000), no qual há um 

ciclo que precisa ser seguido. Um modelo racional em que a troca de ideias e a 

discussão de linhas de gestão seriam analisadas, formuladas, aplicadas e 

posteriormente avaliadas.  

Um exemplo disso é quando um serviço público ainda corroborando com Frey 

(2000), Paula (2005) menciona uma nova linha de gestão envolvendo princípios 

éticos e reestruturação da máquina pública. A autora questiona o modelo pós-

moderno e coloca o Estado gerencial na berlinda de uma série de discussões. 

 Uma dessas discussões considera o pensamento weberiano, segundo o qual  

o Estado segue a tendência de �imitar� as organizações privadas. Paula (2005) 

afirma que o Estado contemporâneo segue esta linha de absorver ideias e que 

assim começa a observar e adaptar seu modelo com base na nova gestão pública  

apoiada pela burocracia flexível. 

 A burocracia aqui mencionada parte de uma flexibilização pós-fordista, 

período em que os aparelhos administrativos foram reestruturados para possibilitar 

melhores resultados: estruturação em redes, uso de tecnologias e sistemas de 

informação, descentralização da gestão e uma liderança facilitadora e que estimula 

seus liderados rumo a uma produtividade fundada na cooperação. 

 Sendo assim, o presente estudo não traz estas respostas, não aborda como 

cada município trata o processo de formulação e implementação da política pública, 
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nem explicita qual a relação estabelecida entre tipo de gestão e grau de satisfação, 

mas tem como foco o levantamento do grau de satisfação que os usuários possuem 

atualmente em relação aos serviços prestados. 

Considerando Paula (2005), Motta (2007) e Martins (1997) que mencionaram 

alguns dos modelos mais clássicos na história da administração pública, pode-se 

dizer que os modelos de gestão patrimonialista, gerencialista, burocrático, 

participativo e demais modelos existentes não se excluem. 

Quando um serviço já está operante (trem, unidade básica de saúde, hospital, 

escolas etc.), a população não quer pensar em como o serviço deveria ser oferecido 

e sim, quer que o mesmo funcione (modelo gerencialista). Em contrapartida, de 

acordo com o modelo participativo, pressupõe-se a construção coletiva (indivíduos e 

autoridades) da qual esse indivíduo pode, deve e quer participar: do pensar, da 

elaboração e da criação de serviços públicos (novos ou reformulados), embora nem 

sempre esteja preparado para dar sugestões técnicas. Cabe ainda ressaltar que 

cada situação, cada aspecto e prioridades acabam por mudar de acordo com o 

tempo e com  as circunstâncias. 

A questão aqui levantada é a real necessidade de estabelecimento de um 

�modelo� específico, ou se as condições devem nortear a forma como as políticas 

públicas são geradas e aplicadas. Nesse contexto alguns autores trouxeram ideias 

que contribuem e provocam reflexões e discussões acerca da ingenuidade gerencial 

no Brasil, onde se busca o foco nas ações e não, necessariamente, nos contextos. 

Bresser-Pereira (2005) em seu documento enviado para a Quarta Reunião 

Anual do Comitê de Especialistas em Administração Pública do Conselho 

Econômico Social das Nações Unidas trouxe um questionamento que parece bem 

pertinente ao tratado neste trabalho, a questão do tipo de serviço que o Estado 

realmente deve prestar aos cidadãos gratuitamente e quais poderiam ser prestados 

por empresas particulares. 

Ainda há uma indicação de que a desburocratização da gestão por parte do 

Estado é uma tendência necessária, porém devem combinar e mesclar os modelos 

mais clássicos com a administração por resultados e competição visando excelência, 

por consequência a satisfação dos usuários-cidadãos (ibid., p.7) 

Portanto, a contribuição deste trabalho está justamente no levantamento do 

grau de satisfação e no apontamento das questões que provavelmente poderiam 

explicar os baixos níveis medianos encontrados nesta pesquisa como: a ética, a 
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reestruturação do modelo de gestão (como no caso do Choque de Gestão de Minas 

Gerais), o estabelecimento de parâmetros de orçamento participativo e as políticas 

públicas integradas, mencionadas no referencial teórico. 

Vale citar também questões como características do serviço propriamente 

dito, serviços administrativos que estão relacionados ao serviço público, agilidade, 

uso de tecnologia, burocratização, morosidade, necessidade, prioridades etc. 

 Elementos como estes deveriam ser profundamente pesquisados para tentar 

estabelecer relações, conexões e interdependências entre gestão, formulação e 

aplicação de políticas públicas sem fugir do contexto de satisfação do usuário-

cidadão, que paga pelo serviço que lhe é prestado, não tendo muito como escolher 

pagar ou não por ele: em forma de tributo, impostos e recolhimentos de taxas. Por 

fim, é possível inferir que ainda há muito que se fazer, muito a se pesquisar e muitas 

adequações a serem feitas para que o grau de satisfação se eleve a patamares 

superiores (e muito superiores) dos encontrados nos dias de hoje. 
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ANEXO A � TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O TCLE será preenchido por aqueles participantes do estudo que, voluntariamente, 

farão parte da pesquisa.  

 
 Eu, _______________________________________________________ 
consinto de minha livre e espontânea vontade, em participar da pesquisa 

denominada �Avaliação do grau de satisfação do usuário de serviços públicos 

na região do Grande ABCD�.  

 A pesquisa tem por finalidade coletar dados para um estudo sobre o grau de 
satisfação dos usuários que utilizam serviços públicos prestados pelos municípios do 

ABCD. 
 O procedimento adotado é a aplicação de um questionário. A sua participação 

na pesquisa, respondendo ao questionário, não acarretará nenhum desconforto ou 

riscos para a sua saúde. Portanto, não estão previstos retornos para você em forma 

de benefícios. Asseguro-lhe total sigilo sobre suas respostas contidas no 
questionário, visto que os dados da pesquisa serão analisados coletivamente de 

forma a reunir todos os participantes que responderem ao questionário. 
 Como sua participação na pesquisa não implica em custos, despesas, danos 

ou represálias para você, não estão previstas formas de ressarcimento nem de 
indenização. Como o estudo não inclui em seus procedimentos nenhum tipo de 

tratamento, não estão previstos acompanhamentos e assistência. 
 Os dados serão compilados e revertidos em análises do grau de satisfação 

em relação à prestação de serviços públicos, para efeito de estudo e 

desenvolvimento de minha dissertação de mestrado. 
 O pesquisador se coloca à disposição para maiores esclarecimentos sobre 

sua participação. Você tem total liberdade para se recusar a participar da pesquisa, 

bastando que não responda ao questionário. 
 Eu, NATACHA IRENE RENÉE POUGET, telefone (11) 4366-5186, 
pesquisadora responsável pelo estudo, comprometo-me a zelar pelo cumprimento 
de todos os esclarecimentos prestados nesse documento. 
 
 
 
 
__________________________, _______de__________________de 2012. 
             Local                                               Data 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa ou responsável 
 
Documento de Identificação (CPF ou RG): __________________________ 
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ANEXO B � INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Nas questões apresentadas abaixo atribua uma nota (mínimo 1 e máximo5) ao grau de 

satisfação com os serviços prestados pelo seu município, onde 1 = totalmente insatisfeito; 2 = 

insatisfeito; 3 = parcialmente satisfeito; 4 = satisfeito e 5 = totalmente satisfeito. 

 
 

  
   

  

 Serviço de Transporte Público  

 Atribua uma nota (de 1 a 5) ao grau de satisfação com relação aos itens abaixo  

1 A conservação e limpeza do veículo de transporte   

2 A pontualidade dos transportes em relação aos horários divulgados   

3 A atitude e aparência dos funcionários envolvidos no transporte   

4 A quantidade de linhas, atendimentos de rotas e horários dos transportes   

   
   
 Serviço de Saúde   

 Atribua uma nota (de 1 a 5) ao grau de satisfação com relação aos itens abaixo  

5 A limpeza e conservação da unidade básica de saúde   

6 A demora no atendimento   

7 A atitude e aparência dos funcionários envolvidos na prestação do serviço   

8 A quantidade de médicos na unidade   

   
   

 Serviço de Educação  

 Atribua uma nota (de 1 a 5) ao grau de satisfação com relação aos itens abaixo  

9 A limpeza e conservação das escolas   

10 Os planos de ensino e o acompanhamento psico-pedagógico   

11 
A atitude e aparência dos funcionário envolvidos na prestação do serviço 

(professores, secretaria, demais)   

12 A quantidade de escolas, vagas e horários adequados   

   
   

 Serviço de Segurança Pública  

 

Atribua uma nota (de 1 a 5) ao grau de satisfação com relação aos itens 

abaixo  

13 A rapidez e resolução do problema   

14 A atitude e cordialidade no atendimento ao público   

15 
O treinamento dos prestadores de serviço em relação à execução da atividade 

e no trato das ocorrências   

16 A quantidade de viaturas e rondas   

   
   
   

 Sexo  

   

 Masculino (   )  

 Feminino  (   )  
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 Idade: _____________________  

   

   

 Renda Familiar:  

   

 1 (  ) Mais de  R$ 9330,00  

 2 (  ) Entre R$ 3110,00 e R$ 6220,00  

 3 (  ) Entre R$ 1866,00 e R$ 3109,00  

 4 (  ) Entre R$ 622,00 e R$ 1865,00  

   

   

 Escolaridade:  

   

 1 (  ) Ensino Fundamental Incompleto                                             

 2 (  ) Ensino Fundamental Completo  

 3 (  ) Ensino Médio Incompleto  
 4 (  ) Ensino Médio Completo  
 5 (  ) Ensino Superior Incompleto  
 6 (  ) Ensino Superior Completo  
 7 (  ) Pós Graduação Incompleta ou Completa  
   
   
 Cidade Onde Reside:  
   
 (  ) Santo André  
 (  ) São Bernardo do Campo  
 (  ) São Caetano do Sul  
 (  ) Diadema  
   
   
 Bairro:______________________________________  
   
   
 Tempo de residência no Bairro acima:  
   
 (  ) menos de 1 ano  
 (  ) entre1 e 5 anos  
 (  ) entre 6 e 10 anos  
 (  ) entre 11 e 15 anos  
 (  ) mais de 16 anos  
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2.3.4 Prestação de Serviço de Segurança Pública 

 

 Em alguns trabalhos pesquisados encontram-se livros elaborados por 

pesquisadores que abordam a visão acadêmica e artigos publicados em conferência 

sobre o tema. Costa e Balestreri (2010), por exemplo, discutem as dimensões da 

visão da prestação de serviço, a Segurança Pública, levantando dados da 

percepção dos usuários e dos possíveis elementos que causam uma visão de 

insatisfação por parte desses usuários. 

 O que poderia ser visto como problema e que não pode ser ignorado, são as 

condições de vida dos agentes de segurança pública (policiais, agentes de guardas 

metropolitanas, dentre outros).  

 Na Constituição Federal do Brasil (1988), em seu art. 144, a segurança 

pública foi definida como sendo de responsabilidade e direito de todos, pela 

abordagem clássica que o processo de segurança vinha sendo pensado como um 

�produto�. Porém a renovação desse pensamento faz com que a relação entre os 

�produtores� do serviço de segurança e os usuários do mesmo mantenha um grau 

mais interdependente e não mais um monopólio, devendo se considerar o apoio, o 

conselho, a fiscalização e a influência como novas formas de estabelecer as ações 

neste domínio. 

Tal renovação corrobora com as novas tendências de gestão pública que vêm 

sendo gradativamente estudadas e inseridas no contexto público. 

 Sapori (2007) ainda trabalha os problemas que envolvem conceitos e formas 

de trabalhar a segurança pública. Ele traz comparações de cenários econômicos 

como sendo necessários na elaboração de políticas de segurança, uma vez que a 

estrutura social e de distribuição de renda impacta fortemente a forma como o 

serviço deve ser prestado. 

 Neste campo, inerente à Segurança Pública, as discussões acadêmicas estão 

mais voltadas para o estabelecimento de condições, situações, cultura, estrutura 

econômica e social de uma cidade, estado ou Governo Federal de cada país. As 

pesquisas acerca de grau de satisfação nesta área são mais raras.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa, 

após o tratamento dos dados levantados. Será feita um análise descritiva e 

comparativa dos escores médios por dimensão e por município. 

A Tabela 1 apresenta os escores médios por dimensão (linha Total), por 

município (coluna Total) e por dimensão e município (corpo da tabela). Nota-se um 

escore médio total de 2,63, ligeiramente abaixo da média de 3 (ponto médio da 

escala de respostas). Percebe-se que os escores médios das dimensões ficaram 

abaixo da média 3 (parcialmente satisfeito), sendo que a dimensão Segurança 

apresenta maior grau de satisfação (2,73) enquanto Saúde apresenta o menor grau 

de satisfação (2,67). Com relação aos municípios, São Caetano do Sul apresenta 

um escore médio acima da média 3 (3,36) e Diadema possui menor grau de 

satisfação (2,33).  
               

    

  Dimensões 

Município N Transporte Saúde Educação Segurança Total 

São Bernardo do Campo 109 2,36 2,15 2,37 2,61 2,37 

Santo André 30 2,82 2,99 3,18 2,45 2,86 

Diadema 87 2,36 2,02 2,15 2,79 2,33 

São Caetano do Sul 66 3,53 3,12 3,84 2,97 3,36 
Total 292 2,67 2,41 2,72 2,73 2,63 

 

Tabela 1 � Escores Médios de Satisfação por dimensão e município. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A seguir serão analisados os resultados encontrados para as dimensões e 

municípios (corpo da tabela). 

Em relação aos serviços de Transporte Público, os respondentes de São 

Bernardo do Campo, Santo André e Diadema apresentam escore médio abaixo da 

média 3, variando entre 2,36 a 2,82. Os respondentes de São Caetano do Sul estão 

parcialmente satisfeitos com todos os aspectos citados, tendo alcançado um escore 

médio de 3,53. 

Em relação aos serviços de Saúde Pública, os respondentes de São Bernardo 

do Campo e Diadema apresentam grau de satisfação abaixo da média, com escores 

médios entre 2,15 e 2,02, respectivamente. Os respondentes de Santo André e São 

Caetano do Sul apresentam grau de satisfação acima da média 3, com escores 

médios de 2,99 e 3,12, respectivamente. 
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