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INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação de Desempenho é uma prática comum em empresas 

privadas, serve para verificar a qualidade operacional de determinado serviço, 

a fim de fornecer diagnóstico situacional, proporcionando o controle e a busca 

da melhoria do serviço. 

Diante do grande número de famílias/pessoas atendidas pelo Cadastro 

Único - Cadúnico em 2018, que foram cerca de 76.714 surgiu o interesse em 

se fazer um Projeto para avaliação de desempenho dos 23 Operadores do 

Cadastro Único, que atuam nos 17 postos de atendimentos da Secretaria 

Municipal da Família e da Assistência Social - SEMFAS mas precisamente 16 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e 01 Centro de 

Referência Especializado para as Pessoas em Situação de Rua (Centro POP). 

As Famílias do Cadastro Único em sua grande maioria são famílias 

cuja renda per capita familiar é menor ou igual a meio salário mínimo por 

pessoa, que são consideradas pelo Governo Federal como famílias em 

situação de extrema pobreza ou situação de pobreza.  

Essas famílias a depender da sua renda per capita podem participar ou 

serem beneficiadas por Programas Sociais, como Bolsa Família, Minha Casa 

Minha Vida, Tarifa Social dentre outros. Ao fazer o Cadastro, as mesmas se 

comprometem a atualizar o cadastro a cada dois anos para permanecerem 

aptas a serem beneficiadas or algum desses Programas Sociais.  Diariamente 

essas famílias recorrem a um desses Postos de Atendimento, seja para 

atualizar ou realizar seu primeiro cadastro, ou até mesmo para buscar 

informações sobre os benefícios, inclusão no Programa Bolsa Família, dentre 

outros. 

A pesquisa realizada buscou avaliar o grau de satisfação dos nossos 

usuários no atendimento realizado cotidianamente, e nos deu subsídios para 

melhoria e aprimoramento na prestação dos serviços a população atendida. 

 

 



OBJETIVO GERAL 

Analisar e qualificar o atendimento prestado às famílias que procuram os 

serviços do Cadastro Único. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar através do resultado final de todos os questionários aplicados às 

famílias selecionadas o grau de qualidade do atendimento. 

- Realizar o Feedback dos Operadores do Cadúnico com desempenho negativo. 

- Protagonizar o reconhecimento dos Operadores do Cadúnico com maior pontuação. 

- Implementar ações de melhoria na qualidade do atendimento do Cadastro Único a 

partir dos dados obtidos na Pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O Projeto Avaliação de Desempenho é uma prática que já vem sendo 

realizada pela Gestão do Cadastro Único, com o intuito de assegurar ou verificar a 

qualidade do serviço prestado na ponta. 

Foram selecionados para este processo 132 usuários que foram atendidos 

durante o ano de 2018, pelos 23 Operadores do Cadúnico. Os usuários selecionados 

receberam ligação de uma estagiária do Curso de Serviço Social, que não faz parte da 

Equipe da Gestão do Cadastro Único, onde foi solicitado para que respondessem 

questionário avaliativo relacionado ao atendimento do Operador do Cadúnico, 

realizado em determinada data no ano de 2018. 

RESULTADO 

 

Em conjunto, a Avaliação de Desempenho revelou cenário positivo referente 

à qualidade do atendimento prestado às famílias atendidas pelo Cadastro Único, 

sendo avaliado como “Bom”, no contexto geral. Diante dos resultados obtidos 

despertou o interesse da Equipe de Gestão na  busca pela otimização da qualidade do 

atendimento prestado. 

De maneira individual nos revelou Operadores que se destacaram de forma 

positiva aos que obtiveram na sua avaliação pontuação significativas e também aos 

que foram avaliados de forma negativa. 

Para servir de estímulo, a Gestão do Cadastro Único premiou os 3 

Operadores com maior média no resultado da avaliação. Ressaltamos que a 

Operadora destaque em 1º lugar foi a que mais realizou atualizações (cerca de 2.121) 



no ano de 2018. Aqueles avaliados de forma negativa, foram realizadas reuniões 

individualizadas com o objetivo de identificar os motivos da pontuação tão baixa e a 

partir daí levá-los a mudanças de posturas e formas de atendimento afim de 

possibilitar ao nosso usuário um atendimento mais humanizado.  A Gestão ao longo 

do ano recebeu algumas reclamações referentes a alguns Operadores, que tiveram a 

sua confirmação com essa avaliação. 

O Feedback para os Operadores  é importante pois protagoniza melhorias, 

permite que práticas negativas não voltem a acontecer; deixa a Gestão atenta acerca 

de Operadores que foram avaliados de forma negativa; assegura de certa forma a 

qualidade do atendimento prestado às famílias Aracajuanas que buscam os serviços 

do Cadastro Único.  

Essa é uma Prática que deve ser utilizada cada vez mais na Gestão Pública, 

a fim de fornecer sempre o melhor serviço. 

 

 

FOTOS 

 

 
Foto: Reunião de Avaliação de Desempenho, realizada no dia 11de Janeiro  de 2019. 

 



 
 

Foto: Operadoras do Cadúnico destaques, realizada no dia 11 de Janeiro de 2019. 

 

 
 

Foto: Premiação da Operadora destaque na sua Unidade de Trabalho. (1º Lugar) 

 

 



 
Foto: Premiação da Operadora do Cadúnico destaque na sua Unidade de Trabalho. (3º Lugar) 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Slide da reunião de Avaliação de Desempenho. 

Anexo 2 - Premiação das Operadoras do Cadúnico  Destaques. 

Anexo 3 – Matéria publicada pela SECON sobre a Avaliação de Desempenho. 

Anexo 4 – Classificação dos Operadores do Cadúnico  

Anexo 5 – Total de atendimentos realizados em 2018. 

 

 

 

 

 

 


