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Curso

Excelência no atendimento ao cidadão

Ricardo Alexandre de Sousa Nunes

 

“A família é como uma
árvore com galhos que
crescem em diferentes
direções, mas que têm
a mesma raiz.”

Bem-vindos!!!

Bom dia!!!
Colhemos o que plantamos...
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Vídeo

Comece bem o seu dia!
https://www.youtube.com/watch?v=SGPJfiMWXAA
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“Atendimento ao cliente não é uma técnica a ser implantada, mas uma 
postura a ser cultivada.”

Mario Persona

“Somos cidadãos a serviço de outros cidadãos”.

Escola de Educação Corporativa da Unicamp

“Representamos o Estado quando atendemos uma pessoa”.
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Objetivos do curso

 Disseminar conceitos, técnicas e ferramentas eficazes, visando a
competência no atendimento ao público, considerando o papel do
servidor e a importância do atendimento ao cidadão;

 Conceituar o que é um bom atendimento para o serviço público,
identificando a diferença entre atendimento e tratamento;

 Definir sociedade, Estado, serviço público e governo.

 

Conteúdo

1. Introdução;

2. Breve histórico da evolução do Estado;

3. Novo cidadão, novas exigências;

4. O papel do atendente na organização;

5. Princípios da Administração Pública;

6. Ética na esfera pública;

7. A organização pública e a missão institucional;

8. Embasamento legal do atendimento ao cidadão;

9. Deveres do servidor atendente;
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10. Percepção;

11. Momento da Verdade (MV) – um conceito fundamental;

12. Comunicação;

13. Trabalho em equipe;

14. Relacionamento interpessoal;

15. Empatia;

16. Qualidade no atendimento;

17. Atendimento a pessoas com deficiência.

 

Expectativas – o que espero:

 do curso;

 dos colegas;

 do multiplicador.
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Contrato de convivência

 

Vídeo

Convivência
https://www.youtube.com/watch?v=ldH4ZkANZ20
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Do contrato de convivência

Sentimentos que devem 
ficar dentro da sala

 Atenção;
 Paciência;
 Parceria;
 Bom humor;
 Criatividade;
 Participação;
 Interesse;
 Tolerância;
 Respeito;
 Humanidade.

Sentimentos que devem 
ficar fora da sala

 Falta de atenção;

 Arrogância;

 Indisciplina;

 Raiva;

 Tristeza;

 Preguiça;

 Estresse;

 Sono;

 Desinteresse;

 Urucubaca.
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Focalize naquilo que pode influenciar.

 

Focalize naquilo que pode influenciar

 Você pode classificar situações e circunstâncias em duas categorias:
coisas que você pode influenciar por meio de escolhas (círculo de
influência) e coisas que podem lhe dizer respeito, mas sobre as quais
você tem pouca ou nenhuma influência (círculo de preocupação);

 Pessoas proativas focam naquilo que podem influenciar e não se
preocupam com o que não podem. Ao contrário, pessoas reativas focam
em seu próprio círculo de preocupação, deixando de perceber as coisas
que podem realmente influenciar;
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 Quando olhamos para o que se encontra dentro de nosso círculo de
preocupação, fica claro que existem situações sobre as quais não temos
controle efetivo e outras em que podemos interferir;

 Ao determinar em qual dos dois círculos concentramos a maior parte
do nosso tempo e da nossa energia, podemos descobrir muito sobre
nosso grau de proatividade;

 

 As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência.
Elas mexem com aquilo que podem modificar, a natureza da energia
delas é positiva, engrandecedora e ampla, o que leva ao aumento do
círculo de influência;

 As pessoas reativas, por outro lado, concentram os esforços no círculo
de preocupação; o foco delas recai na fraqueza dos outros, nos
problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem ao controle
delas.
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Focalize naquilo que pode influenciar.

 

 Esse foco resulta em atitudes acusatórias e lamentações, linguagem
reativa, e provoca o encolhimento do círculo de influência;

 Enquanto trabalhamos no âmbito do nosso círculo de preocupação,
permitimos que os elementos pertinentes a ele nos controlem. Não
tomamos as iniciativas proativas necessárias para provocar mudanças
positivas.
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Trabalho em grupo

Grupo 1 – Introdução e breve histórico da evolução do Estado;

Grupo 2 – Principais diferenças na Administração Pública;

Grupo 3 – Novo cidadão, novas exigências;

Grupo 4 – Ética na esfera pública.

 

Burocracia

A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na
racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins)
pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance
desses objetivos.

Idalberto Chiavenato 
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Origem da burocracia

 A palavra burocracia, em francês, “bureaucratie”, foi criada pelo
economista Jean-Claude Marie Vincent (1712-1759). Define “a
administração pública por meio de funcionários sujeitos a uma rotina
inflexível”;

 Adquiriu conotação negativa como excesso de papéis, de documentos,
de tramitações demoradas, concentração de poder em detentores de
carimbos e de protocolos exagerados etc.;

 

 As origens da burocracia remontam a época da Antiguidade. A Teoria
da Burocracia foi criada por Marx Weber, em 1940, como algo que
tornasse a organização eficiente e eficaz, garantindo com ela rapidez,
racionalidade, redução dos atritos, das discriminações e das
subjetividades internas, assim como a padronização da liderança e, o
mais importante, o alcance dos objetivos;

 



13 
 

 

 Na década de 1980, o governo brasileiro criou o Ministério da
Desburocratização, comandado por Hélio Beltrão, com o objetivo de
simplificar a rotina pública e acelerar os trâmites legais, enfim tornar
mais ágil e eficiente a máquina governamental. Embora representasse
mais burocracia – afinal, foi criado mais um ministério – o fato é que
suprimiram-se muitas práticas, eliminaram-se algumas exigências de
documentos e de rotinas.

Apesar disso, a coisa pública continua bem lenta, muito pesada e com
pouca eficiência.

Fonte: A CPI das palavras, de Ari Riboldi.

 

Burocracia

Adotada, num primeiro momento, na esfera governamental.

Max Weber

Características:

 impessoalidade no relacionamento;

 caráter formal das comunicações;

 padronização de rotinas e procedimentos;

 hierarquização da autoridade;

 caráter legal de normas e regulamentos;

 previsibilidade de funcionamento.
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Disfunções da burocracia:

 inflexibilidade;

 excesso de formalismo e papelório;

 excessiva concentração das decisões;

 despersonalização do relacionamento;

 falta de comprometimento;

 foco em normas e procedimentos;

 favorecimento à corrupção;

 corporativismo (defesa dos próprios interesses);

 imprevisibilidade de funcionamento.

 

Gestão patrimonialista
burocrática

 Foco no processo;

 Orientada para operação;

 Estrutura centralizada,

rígida e vertical;

 Autonomia reduzida;

 Racionalidade técnica.

Gestão pública 
empreendedora

 Foco no cidadão;

 Orientada para resultados;

 Estrutura descentralizada, flexível
e em rede;

 Autonomia de gestão;

 Controle social.

O Estado e os servidores públicos ainda se comportam, muitas vezes, como
prestadores de favores à população e não como servidores do público.
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A burocracia busca amenizar as consequências das influências externas à
organização e harmonizar a especialização dos seus colaboradores e o
controle das suas atividades, de modo a se atingir os objetivos
organizacionais, por meio da competência, do mérito, da capacidade e da
eficiência, sem considerações pessoais.

 

A evolução da Administração Pública

Gestão pública

Que modelo de gestão pública a sociedade está demandando
atualmente?

Gestão pública orientada para resultados:

 Gratificações por produtividades;

 Gratificações por titulações ou qualificações;

 Metas a serem atingidas.
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Vídeo

A quarta revolução  
https://www.youtube.com/watch?v=jTLpqipsw0g

 

A Administração para um novo Estado

Desafios:

 escassez de recursos;

 grandes bolsões de misérias à procura de assistência;

 falta de profissionalização, valorização e motivação dos servidores;

 necessidade de absorver novas tecnologias.
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A nova Administração Pública

 Segunda metade do século XX – início da era do conhecimento e da
informação;

 Grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas;

 Globalização de mercados.

 

Desafios

 Transformação das estruturas burocráticas, hierarquizadas e que
tendem a um processo de isolamento, em organizações flexíveis e
empreendedoras;

 Busca da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos;

 Introdução de uma nova cultura de gestão pelo rompimento com os
modelos tradicionais de administrar os recursos públicos.
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Administração pública gerencial

 Mais controle dos resultados a serem obtidos do que com os
procedimentos;

 Transparência e controle dos custos dos produtos e serviços;

 Parceria com a sociedade civil e maior autonomia para as entidades
administrativas;

 Ênfase no princípio da eficiência, observando sempre o princípio da
legalidade;

 Novo cidadão, que tem acesso às tecnologias e maior conhecimento dos
seus direitos.
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Vídeo

Recomeço

https://www.youtube.com/watch?v=igtuTEq8PME

 

http://egov.df.gov.br
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