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RESUMO 

 

A pesquisa de satisfação do usuário apresentado visa analisar quais são os problemas 

enfrentados desde o atendimento até o serviço prestado em relação aos servidores públicos. 

Este estudo foi realizado através uma pesquisa de satisfação no Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Patrocínio/MG, por meio de entrevistas semidiretivas com usuários 

respondendo a questões específicas, que objetivam examinar a satisfação dos mesmos com o 

serviço prestado pelo instituto. A coleta de dados aconteceu por meio da aplicação de 

questionário no instituto para posterior análise dos resultados obtidos na coleta de conteúdo. 

Concluiu-se que o nível de satisfação dos usuários está relevante ao que se refere ao serviço 

prestado pela instituição, havendo mais pontos positivos que negativos. 

 

Palavras-chaves: Satisfação do Usuário. Servidor Público. Benefícios. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A pesquisa de satisfação do usuário, apresenta-se como um feedback para analisar qual 

tem sido a problemática enfrentada desde o atendimento até o serviço prestado em relação aos 

benefícios que os servidores públicos possuem. 

 

“Chiavenato (2009, p. 320) diz que benefícios sociais são facilidades, 

conveniências, vantagens e serviços que as empresas oferecem aos 

seus funcionários, no sentido de propor-lhes esforços e preocupação. 

Podem ser financiados parcial ou totalmente pela organização. 

Contudo, constituem meios indispensáveis na manutenção de força de 

trabalho dentro de um nível satisfatório de satisfação e produtividade.” 

  

A pesquisa de satisfação do usuário, em relação aos benefícios dos servidores públicos, 

contribui para o desenvolvimento pessoal do utente e para promoção de sua satisfação 

individual.  

Para manter um clima agradável e motivacional digno é essencial que a entidade tenha 

um aumento na sua produtividade, bem como aumento na qualidade dos serviços prestados. 

Bergamini (1997, p. 33), diz que “à medida que as necessidades do individuo são supridas, a 

atenção volta-se para outros objetivos e finalidades”. Então, se o usuário tiver suas 

necessidades supridas, a organização possuirá suporte para cuidar de si, da sua administração 

e inovação. 

Tem-se como objetivo geral deste estudo avaliar o grau de satisfação dos usuários 

através de uma pesquisa, que irá analisar os pontos positivos e negativos do atendimento da 

organização. 

Em específico este estudo visa identificar quais são os serviços oferecidos aos usuários 

do Instituto, avaliando através da aplicação de um questionário, o índice de satisfação destes 

em relação a atividade que lhes tem sido fornecido. Com base nos resultados obtidos na 

pesquisa, buscar-se-á produzir sugestões de melhorias. 

A problemática em pauta gira em torno de responder até que ponto as expectativas dos 

usuários, tem sido atendidas em relação aos benefícios da organização. 

Este estudo é relevante, pois visa demostrar a importância do bem-estar dos usuários 

com a instituição, avaliando se têm sido atendidos de maneira satisfatória ou insatisfatória. 

Ademais irá apreciar as necessidades dos usuários, verificando se há alguma (s) falha (s) que 

precisa (m) ser sanada para haver melhoramento deste processo. 
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Por fim este estudo irá contribuir trazendo um parecer que irá apresentar os pontos 

fortes e fracos desta relação, bem como demostrar onde será necessário efetuar mudanças que 

beneficiarão os usuários e a organização. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – Referencial Teórico 

Avaliar a satisfação do usuário é necessário para lograr conhecimento mínimo essencial 

sobre os seus e sobre até que ponto suas expectativas estão sendo atendidas, para assim 

melhor socorre-las. 

A pesquisa de satisfação traz informações importantes a respeito dos serviços 

concedidos aos usuários, demostrando resultados que irão apontar se este se apresenta de 

forma positiva ou negativa.  

Identificar os problemas e as dificuldades enfrentadas por uma entidade na realização de 

um processo de atendimento é extremamente relevante, pois permite identificar falhas que no 

fim gera consequências que poderão custar a organização. O viés metodológico utilizado 

neste estudo irá relatar os problemas e as dificuldades encontradas neste processo, 

demostrando o volume, qualidade e característica dos serviços prestados. 

A pesquisa de satisfação pode ser utilizada diretamente por uma organização pública, 

para avaliar a satisfação dos usuários com os serviços por ela prestados. A utilização dessa 

pesquisa torna possível a segmentação do mercado e um melhor conhecimento das 

expectativas da população em relação aos serviços públicos. Medir a qualidade em serviços é 

ouvir o usuário dos serviços quanto à avaliação e satisfação de suas exigências. 

Segundo Juran (1997, p.07) “Satisfação do cliente é um resultado quando as 

características do produto correspondem as necessidades do cliente”. Os usuários esperam que 

a organização ofereça informações das quais necessitam. Ao procurarem pela mesma, esta é 

obrigado a fornecer dentro do que lhe cabe, assim este sairá satisfeito e passará a outros o que 

recebeu.  

Satisfação do usuário tem sido definida de diferentes maneiras, dependendo do 

referencial teórico adotado. As conceituações mais frequentes referem-se a satisfação do 

usuário como sinônimo de motivação, como atitude ou como estado emocional positivo 
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havendo, ainda, os que consideram satisfação e insatisfação como fenômenos distintos, 

opostos.  

Avaliar o nível de satisfação dos usuários ajuda no conhecimento de suas necessidades e 

torna o órgão ciente de duas deficiências. Para que isso aconteça é importante manter um 

clima satisfatório e motivacional digno para que o órgão tenha aumento na qualidade dos 

serviços prestados, o que irá contribuir para o desenvolvimento pessoal e individual do 

usuário. 

Na maioria das vezes a insatisfação é causada por circunstancias que saem do controle, 

sendo que algumas podem ser prevenidas pra que o órgão mantenha-se positivamente. Já a  

“Satisfação é a avaliação de que a experiência foi pelo menos tão boa quanto deveria ser” 

(HUNT, 1984). Quando o usuário recebe um serviço e este atende às suas expectativas, ele sai 

exultante e busca falar bem do órgão para outros, devido o atendimento recebido. 

A satisfação do usuário gira em torno da forma de como foi o atendimento e como sua 

necessidade foi sanada por meio da instituição e seus prestadores. Conforme Cobra (1992, 

p.22) “o cliente se conquista e se mantem com base na qualidade de atendimento”. Por 

analogia vê-se que tudo depende da forma como o usuário/cliente foi atendido, porque esta 

será a percepção que ele levará.    

“As Organizações trabalham sistematicamente para construir uma imagem sólida e 

positiva na mente de seu público.” (KOTLER, 2000, p.27). Assim percebe-se que é necessário 

um árduo trabalho para que uma organização seja bem vista pelo usuário, dando a este uma 

boa impressão que irá construir sua estabilidade e solidez. 

“Responder apenas à necessidade declarada pode não ser o bastante para o cliente.” 

(KOTLER, 2000, p.43) Talvez, mais do que suprir uma necessidade do servidor público, seja 

necessário trazer a segurança de poder cofiar na eficiência da mesma, dando a este uma 

perspectiva maior de tudo que se refere ao instituto. 

 

“Fica claro por essa definição o que a satisfação é função de 

desempenho e expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar 

as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar 

as expectativas, o cliente ficará satisfeito, se o desempenho for além 

das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado.” 

(KOTLER, 2000, p.58). 

 

 A boa impressão do usufrutuário começa no atendimento e este precisa ser um dos 

objetivos ou finalidades de qualquer entidade. Se o atendimento prestado munir as 

expectativas do sujeito, será meio caminho andado, contudo se esta vier a surpreendê-lo, será 
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o diferencial que valorizará a agremiação. O usuário precisa ser tão bem atendido que deseje 

voltar, agradecer e/ou reproduzir o que ganhou. 

Alcançar a satisfação do usuário é um grande desafio, pois envolve questões que excede 

a fatores externos da associação, contudo é necessário empenho para buscar um sentimento 

agradável dos seus, alcançando assim a satisfação que permite a boa imagem e resulte no seu 

diferencial. 

 

2.2 - Metodologia da Pesquisa 

 

A pesquisa, quanto ao seu tipo, foi classificada em relação aos objetivos, procedimentos 

a abordagem ao problema. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi quantitativa, com base em questionário através de 

entrevistas semidiretivas, pois pretende-se  mostrar uma pesquisa de satisfação do usuário, em 

relação aos serviços prestados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 

Patrocínio/MG, verificando os índices de motivação ou desmotivação dos usuários e 

oferecendo explicação de seus resultados através da análise realizada pelos servidores 

públicos. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa foi desenvolvida a partir da aplicação de um 

questionário, elaborado pela própria pesquisadora, que visa identificar se a satisfação do 

usuário de um instituto previdenciário, verificando os índices de motivação ou desmotivação 

dos usuários oferecendo explicação de seus resultados através a análise realizada pelos 

servidores púbicos. O questionário será aplicado dentro do instituto onde servidores públicos 

recebem seus benefícios. 

Em relação a abordagem do problema, a pesquisa será baseada em valores que utiliza 

dados para a análise da empresa sendo possível obter resultados na amostragem por meio da 

pesquisa de satisfação do usuário. 

Esta pesquisa foi realizada em um instituto previdenciário, localizado no município de 

Patrocínio/Minas Gerais. Trata-se de um instituto previdenciário que presta benefícios ao 

servidor público e atende o município onde está sediada. 

Assim, a população do estudo será formada por todos os 10 % das pessoas que vão ao 

instituto receber ou buscar informações dos seus benefícios. 

Além de trabalhar em um instituto previdenciário, serão adotados como critérios para 

participar da pesquisa: (1) ter mais de 18 anos; (2) assinar o termo de consentimento livre e 
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esclarecido (TCLE); (3) querer participar do estudo. Não haverá distinção em relação a 

gênero; escolaridade ou função exercida no órgão. 

A coleta de dados para este estudo acontecerá por meio da aplicação de um questionário 

junto aos indivíduos selecionados para participar da pesquisa. 

O questionário foi elaborado pela própria pesquisadora (APÊNDICE A), contendo 

questões fechadas, que permitam atingir ao resultado proposto nesta pesquisa. 

 Não haverá identificação dos participantes e o questionário será aplicado aos usuários 

que forem ao instituto para saber sobre seus benefícios. 

Coletados os dados da pesquisa, eles serão analisados sob a ótica qualitativa, conforme 

a proposta de análise de conteúdo de Minayo (2010), que busca a classificação sistemática e 

organizada para a categorização de materiais textuais e mensagens, trazendo conteúdos 

manifestos por meio de descrição objetiva e qualitativa do conteúdo. 

A análise de conteúdo é uma analise qualitativa, sendo uma técnica voltada para o 

estudo das ideias, inclui técnicas que permitem maior precisão e descrição, podendo se 

empregadas nas ciências sociais a fim de obter melhores resultados (MARCONI; LAKATOS, 

2008). 

Este projeto de pesquisa foi submetido a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNICERP (COEP/UNICERP) para aprovação; bem como ao Reitor do Centro Universitário 

do Cerrado de Patrocínio (UNICERP). 

A coleta de dados junto aos participantes somente aconteceu após aprovação do 

COEP/UNICERP, da assinatura do TCLE pelos participantes, bem como da autorização da 

empresa para realização dos estudos. 

   

2.3 – Resultados da Pesquisa 

 

A pesquisa em pauta se deu no Instituto Previdenciário no Município de Patrocínio/MG, 

através de entrevistas semidiretivas com 46 entrevistados e com aplicação de questionário, 

dos quais 33 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino. As respostas dos usuários estão 

presentes nos anexos 5.2 e 5.3. 

As idades dos entrevistados eram variadas, sendo que 7 deles possuíam de 21 a 29 anos 

de idade; 10 possuíam de 30 a 39 anos de idade; 9 possuíam de 40 a 49 anos de idade; 14 

possuíam 50 a 59 anos e 6 estavam com 60 anos ou mais. 
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Quanto ao tempo em que estes foram servidores públicos no município, 3 dos 

entrevistados estavam à aproximadamente 2 anos no exercício; 24 possuíam 

aproximadamente 5 anos de casa;  5 pessoas estavam neste trabalho à aproximadamente 10 

anos; 4 completaram aproximadamente15 anos de trabalho; 2 estavam com 20 anos de função 

e 8 já estavam neste por aproximadamente mais de 20 anos. 

Quanto a escolaridade, levantou-se que 2 entrevistados possuíam o ensino primário 

incompleto; 1 entrevistado continha o ensino primário completo; 7 destes não haviam 

completado o ensino fundamental; 1 entrevistado estava com o ensino fundamental completo; 

2 estavam com ensino médio incompleto; 10 deles haviam completado o ensino médio; 8 não 

completaram o ensino superior e 15 estavam com o ensino superior completo. 

Sobre o grau de conhecimento em relação aos benefícios previdenciários disponíveis ao 

servidor municipal, 9 responderam que sabem muito, 34 disseram que sabem pouco e 3 

responderam que não possui nenhum conhecimento. 

Ao que se refere ao (s) meio (s) de comunicação que eles possuem para acessar 

informações previdenciárias do instituto, 17 responderam que entram em contato por telefone; 

2 disseram que acessam o site; 10 usam a internet e 17 buscam acesso á informações 

previdenciárias  por outros meios, que na sua maioria se dá pessoalmente. 

Quando se falou em realização de recadastramento previdenciário, 14 entrevistados 

responderam que haviam realizado o recadastramento nos últimos 2 anos; 20 não realizaram e 

12 não lembravam se haviam realizado nestes últimos 2 anos. 

Perguntou se quando estavam de atestado médico receberam salário de Auxílio Doença 

pelo Instituto. Dos 46, 18 responderam que não e 28 disseram que sim, estando os 28 

satisfeitos. 

No conhecimento sobre o valor que receberão quando aposentar-se, 40 responderam que 

não sabiam e somente 6 tinham conhecimento. 

Por fim, com base na pesquisa, em relação ao nível de satisfação geral com o 

atendimento previdenciário da instituição, 12 estão muito satisfeitos; 29 estão satisfeitos; 4 

estão  insatisfeitos e 1 encontra-se muito insatisfeito. 

 

 

2.4 – Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

Na tabela I (anexo 5.2) pode-se constatar que a maioria dos entrevistados são do sexo 

feminino, e que entre os entrevistados, o maior índice de escolaridade foi o de ensino superior 
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completo. Grande parte está na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, sendo que a maioria é 

servidor público há mais de 5 anos e alega conhecer pouco sobre o serviço previdenciário 

disponível ao servidor público municipal. 

Pode-se notar que o público preponderante é o público idoso do sexo feminino que está 

a serviço há muitos anos no município (pelo menos há mais de 5 anos) com ensino superior 

completo, porém pouco conhecimento sobre seus benefícios previdenciários. 

Na tabela II (anexo 5.3) pode-se constatar que o meio de comunicação pelo qual eles 

obtém maior acesso a informações previdenciárias é “outros meios”, isto é, a maioria 

preferem deslocar-se até ao instituto pessoalmente. Grande parte não fez o recadastramento 

das informações previdenciárias nos últimos dois anos.   

Quem esteve de atestado médico recebeu seu salário intitulado “Auxílio Doença” pelo 

instituto e está satisfeito com o salário recebido. A grande massa dos entrevistados não sabe o 

valor que receberá quando aposentar-se. Por fim, constatou-se que, no geral, o nível de 

satisfação com o atendimento previdenciário prestado pelo instituto está razoável, sendo que a 

maioria dos questionados respondeu que está satisfeito. 

Contudo ainda há falhas que precisam ser sanadas para que haja aumento do rendimento 

da organização, ao qual destaca-se o não conhecimento por parte destes em relação a 

previdência municipal, tornando-os ignorantes aos seus reais direitos, bem como o fato de 

sempre optarem por buscar informações pessoalmente no instituto, o que levanta a hipótese de 

que os outros meios de informação têm sido ineficientes em cumprir sua funcionalidade em 

ser acessível para grande maioria idosa. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho que teve como objetivo analisar o grau de satisfação dos usuários do 

órgão público através de uma pesquisa, analisando os pontos positivos e negativos do 

atendimento da organização, teve seu objetivo alcançado, pois durante o estudo ficou 

demostrado que maioria dos usuários está satisfeito com o serviço prestado pelo órgão, porém 

havendo ainda deficiência na disseminação das informações. 

A problemática que girava em torno de responder até que ponto as expectativas dos 

usuários têm sido atendidas em relação aos benefícios da organização foi resolvida, uma vez 

que a maioria dos entrevistados estava satisfeito com o serviço. Logo, suas expectativas foram 

atendidas, alegando inclusive extrema pontualidade nos pagamentos de auxílio. 
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Com exame dos resultados foi possível observar que grande parte dos usuários são 

mulheres idosas com mais de 5 anos de exercício, com escolaridade superior completo e que 

reconhecem e levantam positivamente o serviço prestado pelo órgão, não deixando de lado a 

realidade de que faltam melhorias. Consegue-se visualizar que, mesmo estando satisfeitos 

com a pontualidade dos serviços prestados quando ao auxílio-doença, muitos dos servidores 

não possuem informações essenciais como a de quanto receberá quando se aposentar. 

Este trabalho se limitou tão somente a estudar alguns pontos sobre a avaliação de 

satisfação com os benefícios disponibilizados ao servidor público no município de 

Patrocínio/MG frente a alguns indivíduos usufrutuários deste serviço, não abrangendo a todos 

os números de beneficiários do órgão público. 

Este trabalho poderá ser ampliado aplicando a pesquisa a todos os beneficiários da 

empresa com novas abordagens dentro do tema, visando levantar um resultado definitivo 

quanto a esta pauta. 

Ademais, há a predominância do não conhecimento sobre seus benefícios 

previdenciários disponíveis, pelo qual a maioria se desloca pessoalmente até o instituto para 

conhecer de informações basilares, necessitando assim de criação, modernização e 

especialização dos outros meios pelos quais se presta informação, uma vez que a maioria dos 

usuários são idosos. 

Como sugestão de melhoria dos meios de obtenção de informações previdenciárias, 

deve-se buscar o aperfeiçoamento dos suportes já existentes, dando maior atenção ao 

atendimento por telefone, com funcionários que realmente possuem conhecimento geral e 

profundo do instituto; facilitar a linguagem exposta no site, uma vez que é de interesse de 

todos mas principalmente dos idosos alcançar informações que atenda suas necessidades; 

melhorando ainda a dinâmica do atendimento e fornecimento de informações aqueles que se 

deslocam até o instituto. 

Como sugestão de criação de novos meios que tragam melhorias ao fornecimento de 

informações, seria trazer em anexo na folha de pagamento dos usuários resposta as dúvidas 

mais frequentes, bem como informativos sobre inovações do órgão e sobre os benefícios. Por 

fim poderá confeccionar panfletos que contenham as mesmas informações que caberia na 

folha de pagamento. 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
BERGAMINI, C.W. Motivação nas Organizações. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 4. ed. São Paulo: 
Makron, 1993. 
 
COBRA, M. Estratégias de Marketing de Serviços. 2. ed. São Paulo: Cobra, 2011. 
 
HUNT, S. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of 
Marketing, Chicago: AMA, v. 58, n. 3, p. 20-38, jul., 1994. 
 
JURAN, J.M. Juran. A Qualidade desde o Projeto. Novos passos para o 
planejamento da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira, 1992. 
 
KOTLER PA. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall; 2005. 

 
HUNT, S. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of 
Marketing, Chicago: AMA, v. 58, n. 3, p. 20-38, jul., 1994. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (Coleção temas sociais). Resenha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 
 
 
 
 
5. ANEXOS 
 

5.1 - Questionário        
 
1) Há quanto tempo você é Servidor Público Municipal? 
(   ) 2 anos 

(   ) 5 anos 

(   ) 10 anos 

(   ) 15 anos 

(   ) 20 anos 

(   ) mais de 20 anos 

 

2) Qual é seu sexo? 
(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Outros 

 
3) Qual é a sua idade? 
(   ) 18 a 20 
(   ) 21 a 29 
(   ) 30 a 39 
(   ) 40 a 49 
(   ) 50 a 59 
(   ) 60 ou mais 
 
4) Qual é a sua escolaridade? 
(   ) Ensino primário incompleto 
(   ) Ensino primário completo 
(   ) Ensino fundamental incompleto 
(   ) Ensino fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo 
 
 
5) Qual é seu grau de conhecimento sobre os benefícios previdenciários disponíveis 
aos servidores municipais? 
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(   ) Muito 
(   ) Pouco 
(   ) Nenhum 
 
6) Qual é o meio de  comunicação no qual você tem acesso às informações 
previdenciárias de seu interesse? 
(   ) por telefone 
(   ) Site 
(   ) Internet 
(   ) Outros   - Explique:_______________________________________________ 
 
7) Você realizou recadastramento de suas informações previdenciárias  nos últimos 
2 anos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não lembro 
 
8) Você esteve em atestado médico e recebeu seu salário de Auxílio Doença pelo 
Instituto? 
(   ) Não 
(   ) Sim 
Se (SIM), qual seu nível de satisfação: 
(   ) Muito Satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Insatisfeito 
(   ) Muito Insatisfeito 
 
9) Você tem conhecimento do valor que receberá quando aposentar-se? 
(   ) Não 
(   ) Sim 
 
10) No geral, qual seu nível de satisfação com o atendimento previdenciário 
prestado pelo Instituto? 
(   ) Muito Satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Insatisfeito 
(   ) Muito Insatisfeito 
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5. 2 - Tabela I 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 2017 

 
 

ENTREVISTADOS 

 

 
 

SEXO 

 
 

IDADE 

 
 
ESCOLARIDADE 

 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

MUNICIPAL 
HÁ __ANOS 

GRAU DE 
CONHECIMENTO 

SOBRE OS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DISPONÍVEIS 

E - 1 M 60 ou + E.P.C. 5  POUCO 

E - 2 F 30 a 39 E.S.I. 5  POCO 

E - 3 M 50 a 59 E.M.I. 15  POUCO 

E - 4 M 21 a 29 E.S.I. 10  MUITO 

E - 5 F 40 a 49 E.S.C. + de 20  MUITO 

E - 6 F 40 a 49 E.S.C. 5  MUITO 

E - 7 M 60 ou + E.F.I. 10  NENHUM 

E - 8 F 40 a 49 E.M.C. 15  POUCO 

E - 9 F 30 a 39 E.M.C. 15 POUCO 

E - 10 F 50 a 59 E.M.C. 5  POUCO 

E - 11 F 30 a 39 E.M.I. 5 POUCO 

E - 12 M 50 a 59 E.M.C. + de 20  POUCO 

E - 13 M 60 ou + E.F.I. 2  NENHUM 

E - 14 F 50 a 59 E.S.I. + de 20  MUITO 

E - 15 M 50 a 59 E.P.I. + de 20  POUCO 

E - 16 F 21 a 29 E.S.C. 2  POUCO 

E - 17 F 30 a 39 E.S.C. 10  MUITO 

E - 18 M 50 a 59 E.S.I. 10  POUCO 

E - 19 M 60 ou + E.F.I. 5  POUCO 

E - 20 F 50 a 59 E.F.I. 5  POUCO 

E - 21 M 50 a 59 E.P.I. + de 20  POUCO 

E - 22 F 60 a 39 E.S.I. 5  POUCO 

E - 23 F 40 a 49 E.S.C. +de 20  POUCO 

E - 24 F 50 a 59 E.F.C. 5  POUCO 

E - 25 F 40 a 49 E.S.I. 5  MUITO 

E - 26 M 60 ou + E.S.C. + de 20  POUCO 

E - 27 F 21 a 29 E.S.I. 5  POUCO 

E - 28 F 50 a 59 E.F.I. 20  POUCO 

E - 29 F 50 a 59 E.M.C. 5  POUCO 

E - 30 F 40 a 49 E.S.C. + de 20  POUCO 

E - 31 F 40 a 49 E.S.C. 20  POUCO 

E - 32 F 50 a 59 E.F.I. 15 POUCO 

E - 33 F 30 a 39 E.S.C. 5  MUITO 

E - 34 M 60 ou + E.S.C. 5  POUCO 

E - 35 F 50 a 59 E.F.I. 5 NENHUM 

E - 36 F 30 a 39 E.S.C. 5  POUCO 

E - 37 F 21 a 29 E.S.C. 5  POUCO 

E - 38 F 40 a 49 E.S.C. 5  MUITO 

E - 39 F 21 a 29 E.M.C. 5  MUITO 

E - 40 F 40 a 49 E.M.C. 5  POUCO 

E - 41 F 30 a 39 E.S.I. 5  POUCO 

E - 42 F 30 a 39 E.S.C. 5  POUCO 

E - 43 F 21 a 29 E.S.C. 2  POUCO 

E - 44 F 21 a 29 E.M.C. 5  POUCO 

E - 45 M 30 a 39 E.M.C. 5  POUCO 

E - 46 F 50 a 59 E.M.C. 10 POUCO 
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*E = Entrevistado 
*E.P.I. = Ensino primário incompleto 
*E.P.C.= Ensino primário completo 
*E.F.I.  = Ensino fundamental incompleto 
*E.F.C. = Ensino fundamental completo 
*E.M.I. = Ensino médio incompleto 
*E.M.C. = Ensino médio completo 
*E.S.I. = Ensino superior incompleto 
*E.S.C. = Ensino superior completo 
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5. 3 - Tabela II 
 

 
ENTREVISTADOS 

 

 
P. 6 

 
P.7 

 
P.8 

 
P.9 

 
P.10 

E - 1 OUTROS N.L SIM NÃO SATISFEITO 

E - 2 INTERNET NÃO NÃO NÃO INSATISFEITO 

E - 3 OUTROS NÃO SIM NÃO INSATISFEITO 

E - 4 TELEFONE NÃO SIM SIM MUITO SATISFEITO 

E - 5 SITE SIM NÃO SIM MUITO SATISFEITO 

E - 6 INTERNET SIM NÃO SIM SATISFEITO 

E - 7 OUTROS N.L SIM NÃO SATISFEITO 

E - 8 TELEFONE N.L SIM NÃO SATISFEITO 

E - 9 TELEFONE SIM SIM NÃO SATISFEITO 

E - 10 OUTROS SIM SIM NÃO SATISFEITO 

E - 11 TELEFONE N.L SIM SIM SATISFEITO 

E - 12 INTERNET NÃO NÃO SIM SATISFEITO 

E - 13 OUTROS SIM NÃO SIM SATISFEITO 

E - 14 TELEFONE SIM NÃO SIM SATISFEITO 

E - 15 OUTROS SIM SIM NÃO MUITOINSATISFEITO 

E - 16 INTERNET N.L SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 17 OUTROS SIM SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 18 OUTROS N.L SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 19 TELEFONE NÃO SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 20 OUTROS NÃO SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 21 OUTROS NÃO SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 22 OUTROS NÃO NÃO NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 23 TELEFONE NÃO NÃO NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 24 OUTROS N.L SIM NÃO INSATISFEITO 

E - 25 TELEFONE N.L NÃO NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 26 TELEFONE NÃO SIM NÃO SATISFEITO 

E - 27 TELEFONE NÃO SIM NÃO SATISFEITO 

E - 28 OUTROS N.L SIM NÃO SATISFEITO 

E - 29 SITE N.L SIM NÃO SATISFEITO 

E - 30 TELEFONE NÃO SIM NÃO SATISFEITO 

E - 31 OUTROS NÃO SIM NÃO SATISFEITO 

E - 32 TELEFONE SIM SIM NÃO SATISFEITO 

E - 33 TELEFONE SIM SIM NÃO SATISFEITO 

E - 34 TELEFONE SIM SIM NÃO SATISFEITO 

E - 35 TELEFONE NÃO SIM NÃO MUITO SATISFEITO 

E - 36 TELEFONE NÃO NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 37 SITE NÃO NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 38 INTERNET NÃO NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 39 OUTROS SIM NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 40 INTERNET NÃO NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 41 INTERNET SIM SIM NÃO SATISFEITO 

E - 42 OUTROS NÃO SIM NÃO SATISFEITO 

E - 43 INTERNET N.L NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 44 TELEFONE N.L NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 45 OUTROS SIM NÃO NÃO SATISFEITO 

E - 46 INTERNET NÃO NÃO NÃO INSATISFEITO 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa 2017 
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*E = Entrevistado 
*P.6 = Meio de comunicação no qual obtém informações previdenciárias 
*P.7 = Realizou recadastramento previdenciário nos últimos 2 anos? 
*P.8 = Esteve em atestado médico e recebeu salário de auxílio doença do instituto? 
*P.9 = Possui conhecimento do valor que receberá quando aposentar-se? 
*P.10 = Nível de satisfação com o atendimento do instituto? 
*N.L = Não se lembra 
 
 
 
 


