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Curso

Excelência no atendimento ao cidadão

Sarah Borges Almada de Abreu

 

Vídeo

A vida é boa quando você é bom

https://www.youtube.com/watch?v=ZuyV5sXf-RA
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“Em 90% dos casos, se tratarmos bem os outros, eles nos tratarão bem.”

Franklin Roosevelt

“Pela Lei da Atração, atraímos tudo que focamos, seja para o bem ou para 
o mal. Assim, escolhamos manter-nos positivos. Vamos focar em coisas 

boas, lembranças agradáveis e procurar nutrir-nos de sentimentos bons 
e pensamentos que nos levem a boas sensações.”

 

Excelência

Não começa com algo...

começa com alguém!

 



3 
 

 

Onde tudo começa? 

 No ser humano;

 No caráter.

A excelência começa:

 Em casa, na educação doméstica;

 No respeito pelo próximo, nos valores 
agregados pela educação e nos 
princípios familiares.

 

Atitude...

Ninguém consegue dar aquilo que não tem...
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Como conseguimos ser excelentes?

SE estivermos atentos aos movimentos que nos cercam para agregarmos
valores ao nosso “EU” – físico, espiritual, profissional e emocional.

Vídeo

9 dicas para conviver no trabalho

 

Dinâmica 1 – 2 – 3
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Visão sistêmica do atendimento

Atendimento e tratamento

Atendimento diz respeito a satisfazer as demandas de informação,
produtos ou serviços apresentadas pelo cidadão.

Tratamento diz respeito à forma como o usuário é recebido e atendido.

 

Bom atendimento é o atendimento de qualidade, o que inclui dar bom
tratamento ao cidadão e satisfazer, COM TEMPESTIVIDADE E
SUFICIÊNCIA, as demandas de informação, produtos ou serviços por ele
apresentadas.

Visão sistêmica do atendimento compreende variáveis que vão além
das pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas diversas tarefas de
prestação de serviços. O espaço da área de atendimento, a temperatura
do ambiente, o funcionamento dos equipamentos, o elevador e até uma
cadeira desconfortável devem ser compreendidas na visão sistêmica do
atendimento.
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O servidor público

O perfil do servidor público na administração gerencial, chamada de Nova
Administração Pública, traz como foco principal a abordagem da
competência.

O perfil surgiu pela necessidade de se buscar novas fórmulas que
permitam estimular as capacidades de inovação, adaptação e aprendizagem
adequadas aos requisitos do desenvolvimento econômico, caracterizados
pelo rápido avanço tecnológico e pela constante exigência de incrementar a
produtividade (ARGUELLES, 1999).

 

O papel do servidor na organização

Servidor público é a pessoa que ocupa, legalmente, cargo ou
função pública para prestar serviços à sociedade e ao Estado, visando ao
interesse público e ao bem comum, exercendo as atribuições e
responsabilidades previstas na lei.

 Agente de melhoria da imagem do serviço público;

 Porta-voz do público junto à organização;

 Agente de melhoria da qualidade dos serviços prestados;

 Agente que desenvolve atitudes e habilidades que facilitam a interação
com o cidadão.
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Missão: razão de ser/existir

 

Missão da organização

Cada organização tem uma missão a cumprir, relacionada com a política
pública que deverá colocar em execução.

SAÚDE, JUSTIÇA, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA
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Visão da organização

O ponto onde a organização deseja chegar.

 

Missão

Exemplos de missão:

SEE – Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à
formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de
construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a
universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer

do percurso escolar de todos os estudantes.

 Nike – experimentar a emoção da competição, da vitória e de vencer os
adversários;

 Disney World – fazer as pessoas felizes. (comentar-slide)
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Escola de Governo do Distrito Federal

Missão

Formular, promover e coordenar a política de Formação, Capacitação e
Desenvolvimento dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal,
dando a eles mecanismos que ampliem a capacidade de execução de
serviços e de gestão para resultados.

Visão

Consolidar-se como um centro de excelência na formação, na qualificação,
na capacitação e no desenvolvimento dos servidores públicos, para que
sejam elementos fundamentais na implementação de boas práticas de
gestão pública e implementadores das estratégias de governo.

 

Valores

 Comprometimento;

 Efetividade;

 Conduta ética;

 Foco no cidadão – usuário;

 Ênfase nos resultados;

 Proatividade;

 Inovação;

 Transparência;

 Sustentabilidade.
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Tarefa de casa!

Você saberia especificar a missão, visão e valores                                  
de sua organização?

 

Como conseguimos ser excelentes?

SE estivermos atentos aos movimentos que nos cercam para agregarmos
valores ao nosso “EU” – físico, espiritual, profissional e emocional.

Vídeo

8 conselhos para alcançar a paz interior e a tranquilidade

https://www.youtube.com/watch?v=RGYrgmLuVzs
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Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias ao desempenho das funções, visando ao alcance dos objetivos
da instituição. (Analogia com uma partida de futebol)

Conhecimento

Refere-se ao 
saber o que fazer 

e compreender 
porque fazê-lo.

Habilidade
Refere-se ao 
saber como 

fazer.

Atitude
Refere-se ao 

querer fazer.
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Conhecimento

Processamento cognitivo: atividade mental, raciocínio, memória,
compreensão, percepção e juízo.

Informação = Conhecimento

 

Como gerenciar a informação para evitar o excesso de conhecimento:

 Conhecer bem o órgão em que trabalha;

 Levantar todas as informações necessárias para as suas atividades
(legislação, informativos, normas, regimento etc.);

 Organizar as informações para facilitar a sua localização;

 Manter-se atualizado em relação as informações;

 Acompanhar as notícias em relação ao seu órgão e buscar orientação,
antecipadamente, no caso de precisar esclarecer alguma informação.
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Habilidade

Capacidade de comunicação e negociação; saber usar as informações e
os instrumentos; conhecer e dominar o uso de rotinas, normas e
procedimentos do trabalho.

 

Atitude

Compreende o comportamento, a postura e o modo de atuação no
ambiente de trabalho.

Valores, princípios e crenças pessoais

Prontidão Cortesia Credibilidade Responsabilidade

Atitude = Motivação
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Carta de serviços

A Carta de Serviços ao Cidadão é o documento elaborado por uma
organização pública que visa a informar aos cidadãos quais os serviços
prestados por ela, como acessar e obter esses serviços e quais são os
compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento
estabelecidos.

A prática do que apresenta a Carta de Serviços implica para a
organização um processo de transformação sustentada em princípios
fundamentais – participação e comprometimento, informação e
transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios
têm como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social.
(GESPÚBLICA)
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Princípios da Administração

 Legalidade

 Impessoalidade

 Moralidade

 Publicidade

 Eficiência

 

Os princípios explícitos administrativos

Legalidade

Competência

Só pode fazer o que a 
lei determina ou 
especifica.

Impessoalidade

Finalidade

Sempre o bem comum 
deve estar em primeiro 
lugar (interesse público). 

Observar o art. 37 –
propaganda pessoal ou 
partidária.

Moralidade

Decreto no 37.297 –
“Código de conduta do 
servidor”

A moralidade se conquista 
quando se tem o perfeito 
equilíbrio entre legalidade 
e impessoalidade.
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Publicidade

Todo ato administrativo, 
para surtir efeito, terá  
de ser publicado e, 
com isso, traz consigo 
a característica de 
público.

Eficiência

Modernização e 
desburocratização         
de procedimentos,    
foco no resultado etc.

 

Os princípios implícitos administrativos

 Razoabilidade;

 Proporcionalidade;

 Motivação;

 Devido processo legal;

 Indisponibilidade;

 Supremacia do interesse público;

 Segurança jurídica;

 Autotutela.
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Razoabilidade/Proporcionalidade

 Na tomada de decisão terá de existir esses dois quesitos:

» Razoabilidade – conduta + ação (adequada e necessária para atingir
o resultado que você pretende, razoável);

» Proporcionalidade – força + aplicação da pena. 29

 

 Exemplo: caso do fiscal e as duas pastelarias.

» Na primeira, estava tudo limpo e em ordem, porém observou-se um
rato passeando entre as prateleiras; já, na segunda, não havia a
menor higiene, havia panelas sujas, materiais e produtos vencidos,
entre outros problemas. Que atitude tomar com referência às duas?
(Teoria do homem médio – o que todos esperam que você faça).

» É razoável aplicar uma multa para as duas? (razoabilidade)

» Quem pagará uma multa maior ou sofrerá maior sanção?
(proporcionalidade)

 



18 
 

 

Motivação

 Todo ato da administração, além de ser público e publicado, tem de ser
motivado.

 Motivo fato direito.

 Com relação às pastelarias, por que você tomou essa decisão?

 Baseado na lei, no que observei no local, na inspeção nos produtos etc.

 Obs.: os atos discricionários não precisam de motivação, salvo os de
caráter punitivo e que venham a onerar a administração.

 Exemplo de ato discricionário (valendo mimo!)

 

Indisponibilidade/Supremacia do interesse público

 Princípios basilares da Administração Pública

» Indisponibilidade – o administrador público não pode renunciar da
vontade da Administração Pública.

› Exemplo: o presidente da República renunciar o ato de nomear
dentre lista tríplice ministro do STF.

» Supremacia do interesse público – muito similar ao princípio da
impessoalidade, que parece também com o da finalidade; encontrou
um conflito de interesse, prevalecerá sempre o interesse público.
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Segurança jurídica

 Liberdade para os julgadores agirem sobre novas interpretações legais,
afinal a lei não pode ser fixa, ela terá sempre de ser alterada de acordo
com a condição encontrada na situação atual; não se pode ficar preso a
uma lei que foi promulgada no passado, para os dias de hoje, com a
evolução da sociedade.

 Ou seja, poderá haver novo entendimento de lei ou alteração,
sobrepondo uma lei anterior, para se adequar a uma situação atual,
sem prejudicar aquilo que já foi decidido e que já aconteceu, aquilo que
está em ocorrência.

 Exemplo: aposentadoria.

 

Autotutela

 A Administração Pública pode rever seus próprios atos, sem precisar de
ação judicial para tanto.

» Anulação – atos ilícitos.

» Revogação – atos desnecessários que não têm mais conveniência e
oportunidade.
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Valendo um mimo, o que é...

Vídeo

O que é SINERGIA?
https://www.youtube.com/watch?v=vngpqLG3W74

 

Sinergia

Sinergia, de acordo com sua origem grega, significa, ao pé da letra,
trabalho em conjunto. Em português, o significado de sinergia tem a
ver com cooperação, com esforço conjunto para conseguir realizar
uma tarefa que, por vezes, pode ser bastante complexa e impossível ou
bastante difícil de ser realizada por apenas uma pessoa.

O objetivo de se aplicar a sinergia é ter sucesso, atingir êxito ao final do
trabalho. O momento da sinergia é quando o conjunto, o todo, é maior do
que a soma de suas partes, ou seja, quando o trabalho feito em grupo é
maior e melhor que aquele feito individualmente.
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É ação conjunta de uma equipe, visando a obter desempenho melhor do
que aquele demonstrado isoladamente.

Características das equipes que conseguem sinergia:

 confiança nos que trabalham juntos;

 colaboração;

 habilidades dos membros para aprender uns com os outros;

 comunicação com mais consciência e abertura;

 aceitação das pessoas como elas são.

 

Pensando coletivamente
(Dinâmica da roda ao avesso)
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Reflexão...

Você já se perguntou por que tem se falado tanto em ética nos últimos
tempos?

 

http://egov.df.gov.br
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