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RESUMO  
Este estudo tem como objetivo avaliar os serviços de atendimento 
remoto de uma Unidade Regional da Secretaria de Tributação do Estado 
do Rio Grande do Norte durante a pandemia da COVID-19, segundo a 
ótica de seus usuários. Diante da situação emergencial ocasionada pela 
pandemia, fez-se necessária a inserção do teletrabalho, ou seja, o 
trabalho feito em domicílio, para os servidores da unidade. Dessa forma, 
foram implementados meios de comunicação como o e-mail e 
aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, no dia a dia 
destes trabalhadores. A metodologia foi baseada em análises 
qualitativas, sendo a coleta de dados realizada durante os meses de 
novembro e dezembro de 2021, mediante a aplicação de questionários 
via internet aos contribuintes através dos meios de comunicação da 
instituição. Os resultados obtidos mostram que a satisfação com o 
atendimento remoto manteve o patamar quando comparada ao 
atendimento presencial anteriormente oferecido. 
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ABSTRACT 
This study aims to evaluate the remote assistance services of a Rio 
Grande do Norte state’s Regional Unit of Taxation Department 
throughout the COVID-19 pandemic, from its users perspective. Due to 
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the emergency situation caused by the pandemic, telework – i.e., work 
activities performed at home - insertion was necessary for the service 
continuity. In this way, communication means such as e-mail and instant 
messaging applications, such as WhatsApp, were implemented in daily 
lives of this unity’s employees. The methodology was based on 
qualitative analyses, with data collection carried out during the months 
of November and December 2021, through online questionnaires 
application, which comprised taxpayers through the institution's media. 
The results obtained demonstrated that satisfaction with the remote 
service remained at the same level when compared to the face-to-face 
service previously offered.. 

 
Keywords: COVID-19. Telework. Public service. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A identificação da COVID-19 ocorreu na cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019 

e se trata de uma síndrome respiratória aguda, provocada pelo coronavírus, que começou a se 

disseminar e a preocupar o mundo no início de 2020. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

declarada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), trazendo impactos 

sanitários e econômicos em escala global (MARINELLI et al., 2020). 

Como uma doença sem precedentes, acarretou um quadro agudo e desestabilizador de 

crise, caracterizado por uma extrema incerteza e urgência que derivam de uma contínua 

dinâmica de circunstâncias imprevisíveis, desafiando o comportamento de autoridades 

políticas, órgãos públicos e cidadãos e demandando respostas a fim de evitar colapso social ou 

político (GOFEN; LOTTA, 2021). Para que se possa enfrentar suas implicações é necessária a 

implementação de políticas públicas que tenham como prioridade a minimização das mortes, a 

contenção do contágio e a atenuação dos variados impactos sociais e econômicos. Para efetivar 

a aplicação destas políticas, é primordial a atuação de profissionais que desempenham os 

serviços públicos emergenciais (DUNLOP et al., 2020). 

A crise econômica desencadeada a partir da pandemia causou aumento do desemprego 

e um consequente crescimento das desigualdades sociais. Um aspecto referente ao setor 

econômico, decorrente do isolamento social imposto como enfrentamento da pandemia e que 

poderá permanecer após a vacinação em massa da população, é o teletrabalho. Essa forma de 

trabalho é facultada àqueles que podem usar da tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

em suas atividades laborais (BENAVIDES et al., 2021). 

Conforme Andrade (2019), o setor público vem apresentando mudanças devido à 
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modernização do Estado, que está tomando para si algumas práticas que anteriormente 

estavam limitadas às organizações privadas. Diante desse cenário, o Estado passa a reafirmar 

apoio ao mercado, o que acaba exigindo dos governantes e administradores públicos a adoção 

de ações inovadoras na gestão do setor público. Nesse contexto, o Estado deixa de apenas 

governar e passa a exercer uma governança (SANTOS; ROVER, 2019). 

O conceito de Governança Pública está ligado à instituição de mecanismos que 

promovam a colaboração entre o Estado e a sociedade. A governança é direcionada para a 

prestação de serviços públicos de forma monitorada, controlada e com verificação de sua 

efetividade, a fim de bem atender aos anseios da população e permitir a coordenação entre os 

órgãos da Administração Pública, a prestação de contas pelos agentes públicos e a integridade 

(BERTONCINI; PRESENTE, 2021). Por sua vez, a Secretaria de Tributação do Estado do Rio 

Grande do Norte (SET/RN) tem como missão prover receitas tributárias para implementação de 

políticas públicas, visando o desenvolvimento sustentável do Estado. 

A SET/RN é composta por 07 (sete) Unidades Regionais de Tributação (URTs), sendo a 

5ª URT sediada no município de Caicó – localizado na porção centro-meridional do RN, o maior 

município da região é reconhecido pela expressividade cultural e econômica no contexto em 

que está inserido (ALVES; AZEVEDO, 2018). 

Frente ao exposto, o tema deste trabalho consiste no estudo do impacto da pandemia 

no atendimento do setor público e surge da seguinte indagação: a partir das mudanças 

implementadas no atendimento da Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, 

no âmbito da 5ª Unidade Regional de Tributação, qual a percepção dos usuários deste órgão 

quanto a qualidade do atendimento e prestação dos serviços de forma remota? 

Nessa perspectiva, o objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar os serviços de 

atendimento remoto da SET/RN, no âmbito da 5ª URT, segundo a ótica de seus usuários. Para 

alcançar este objetivo, estabeleceu-se objetivos específicos que visaram verificar as mudanças 

nos processos internos de atendimento ao público realizado por este órgão, assim como 

verificar as mudanças do atendimento da SET/RN, durante o período analisado. 

A metodologia deste estudo foi baseada em análises qualitativas que lidam com o 

período da pandemia da COVID-19, iniciado em dezembro de 2019 e ainda presente. A pesquisa 

qualitativa busca analisar percepções, relações implícitas, motivações e ideias, a fim de 

compreender atividades sociais e humanas (ADERALDO; ADERALDO; LIMA, 2017). Quanto ao 
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universo da pesquisa, este foi composto pelos contribuintes que buscaram atendimento virtual 

nos meses de novembro e dezembro de 2021, através dos meios de comunicação disponíveis 

na 5ª URT, da SET/RN. Estes contribuintes poderiam ser de quaisquer dos municípios/cidades 

(não havendo distinção de nomenclatura para efeito deste texto) pertencentes à URT citada, 

tendo em vista que essa Unidade abrange 13 (treze) municípios do RN: Caicó, Cruzeta, Ipueira, 

Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Ouro Branco, Santana do Matos, São Fernando, 

São João do Sabugi, São José do Seridó, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas.  

A coleta de dados ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2021, mediante a 

aplicação de questionários virtuais aos contribuintes, através dos meios de comunicação 

disponíveis na SET/RN (WhatsApp e e-mail). Diante do cenário atual, esse tipo de pesquisa é 

feito, na maioria das vezes, de forma on-line através de plataformas que possibilitam a criação 

de questionários e geram gráficos para análise dos resultados (MAZUCATO et al, 2018). 

O questionário consistiu em 10 (dez) questões: 03 (três) abertas e 07 (sete) fechadas - 

instrumento de pesquisa criado através do Google Forms, plataforma gratuita de 

gerenciamento de pesquisa, onde foi gerado um link e enviado para os contribuintes através 

dos meios de comunicação do órgão. O questionário foi enviado para 110 (cento e dez) 

contribuintes, obtendo 42 (quarenta e duas) respostas. Após a coleta, foi realizado o 

tratamento para análise dos dados gerados através das ferramentas do Google Forms. Por fim, 

foram indicadas as frequências com que os fenômenos ocorreram e as porcentagens dos dados. 

As análises indicaram satisfação dos contribuintes em relação ao atendimento no período 

indicado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Governança pública 

 

Governança Pública consiste em um modelo que pretende aprimorar a legitimidade e o 

desempenho do governo quanto à incorporação de novos atores no processo de formulação e 

implementação de políticas públicas. A coordenação governamental do Estado e as relações 

entre governo e setores privado e social são seus focos primordiais de análise (BARRETO; 

VIEIRA, 2021). Envolve as formas de funcionamento tanto do governo quanto das instituições 
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formais e informais que regulam o relacionamento entre Estado e sociedade (BUTA; TEIXEIRA, 

2020). 

A governança pública consiste em um campo de estudo interdisciplinar focado nas 

relações de poder que ocorrem entre as autoridades do governo, a sociedade civil e o mercado, 

diante das transformações na capacidade das comunidades políticas legitimamente se 

governarem e agirem efetivamente (JÚNIOR; MALINOWSKA, 2018). Uma de suas importantes 

características é a cooperação entre atores públicos e privados para a elaboração das políticas 

públicas. Dessa forma, não envolve apenas as formas de gerenciar ações individuais, mas 

cooperações, com o intuito de produzir consensos acerca de problemas comuns e a entrega de 

políticas públicas legítimas e aceitáveis (BUTA; TEIXEIRA, 2020). Ademais, estabelece a garantia 

de fortalecimento da capacidade dos órgãos da Administração Pública, diante do fato de que o 

Estado não deixa de ser o protagonista no planejamento e na instituição das políticas públicas, 

devendo contar com agentes capacitados para exercer essas tarefas (BERTONCINI; PRESENTE, 

2021). 

Os processos de direção e controle das organizações são o centro da governança, 

através da distribuição de direitos e responsabilidades entre seus integrantes, as regras e os 

procedimentos para tomada de decisão, como também a determinação dos meios para alcance 

dos objetivos e instrumentos a fim de controlar o desempenho. A boa governança incorpora 

uma dimensão normativa, com base em princípios, ao debate acerca da qualidade da 

governança pública e corporativa, ressaltando a necessidade do estabelecimento da 

accountability (cadeias claras de responsabilidade), observação do pluralismo político e 

respeito aos direitos humanos, promoção da transparência e da participação e a garantia do 

Estado de Direito (BARRETO; VIEIRA, 2021). A ideia de governança acaba aumentando o 

protagonismo estatal, pois este irá atuar como mobilizador dos atores não estatais, a fim de 

que haja uma contribuição para a formulação e implementação das políticas públicas 

(BERTONCINI; PRESENTE, 2021). A colaboração da sociedade civil apresenta a vantagem da 

possibilidade de serem colhidas várias opiniões em momento anterior à instituição das políticas 

públicas, ou seja, no período de planejamento da administração. Além disso, a pronta 

verificação do atendimento do interesse público irá permitir a adoção de mecanismos de 

correção de modo mais célere (BERTONCINI; PRESENTE, 2021). 

A Governança Pública se trata da gestão de redes complexas, compreendendo muitos 
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atores diferentes do governo nacional, provincial e local, grupos políticos e sociais, grupos de 

pressão, grupos de ação e interesse, instituições sociais, organizações privadas, entre outras 

(SANTOS; ROVER, 2019). Tal gestão, portanto, consiste em uma forma de controle externo do 

governo.  

 

2.2 Burocracia de nível de rua 

 

Os profissionais que exercem papéis na linha de frente dos serviços públicos e executam 

as políticas públicas no cotidiano com os usuários são denominados burocratas de nível de rua. 

Para ser classificado na Burocracia de Nível de Rua (BNR), o profissional deve possuir uma 

interação direta com o usuário, independentemente de seu vínculo profissional ou contratação 

(LOTTA et al., 2021). 

As situações emergenciais provocam o aumento da imprevisibilidade, intensificam a 

demanda, destacam a carência de recursos e acentuam a sensação de incerteza (DUNLOP et al, 

2020). Tal contexto é denominado de “crise” e diminui consideravelmente a probabilidade de 

coordenação ou de centralização (GOFEN; LOTTA, 2021).  

A atuação da BNR é afetada diretamente por crises, como as causadas pela COVID-19, 

pois, no caso, seu enfrentamento se sujeita, principalmente, à atuação dos burocratas de nível 

de rua, como os profissionais de saúde (GOFEN; LOTTA, 2021). Ademais, a sensação de 

insegurança desses profissionais aumenta à medida que se intensificam os riscos (KHANAL et 

al., 2020). Tais contextos crísicos potencializam esse sentimento, vista a elevada incerteza 

acerca das melhores formas de proceder rotineiramente (ABRUCIO et al., 2020). 

 

2.3 Teletrabalho 

 

O teletrabalho, ou home office, é definido pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) como aquele “efetuado distante dos escritórios centrais ou das oficinas de produção” e 

no qual os trabalhadores “mantêm-se conectados com alguns de seus colegas por meio das 

novas tecnologias” (ADERALDO; ADERALDO; LIMA, 2017). Dessa forma, teletrabalho pode ser 

definido como todo trabalho realizado remotamente, com uso das TIC, que, neste caso, consiste 

em toda tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar, receber e transmitir informações, 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4247 

arquivos, imagens ou áudios relacionados à atividade laboral (FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020; 

ROCHA; AMADOR, 2018). 

No quadro pandêmico atual, essa modalidade laboral, que produz um trabalhador just 

in time e já vinha sendo adotada de forma residual, embora crescente, generalizou-se com as 

medidas de isolamento social e tende a permanecer após a pandemia (RAICHELIS; ARREGUI, 

2021). As medidas de distanciamento social estimularam a extensão do teletrabalho na 

sociedade, de forma que a literatura não registrava casos de implementação de teletrabalho 

como resultado de uma crise de saúde. Se o risco apresentado pela COVID-19 não existisse, não 

haveria uma implementação de práticas de teletrabalho de forma ágil e massiva como a 

ocorrida (ANTUNES; FISCHER, 2020). O teletrabalho no domicílio, vale frisar, não é um 

fenômeno novo. Em 1995, entre 4% e 7% das pessoas na União Europeia realizavam 

teletrabalho no domicílio. Em 2015, essa cifra aumenta para 17%, incluindo pessoas que 

trabalham regularmente em casa (regular home-based teleworkers) e as que alternam trabalho 

fora e dentro das dependências da empresa (High mobile and occasional teleworkers) 

(BENAVIDES et al., 2021). 

Esta forma de trabalho se desenvolveu recentemente no âmbito das empresas privadas, 

com aumento do uso das TIC, que contribuiu para a flexibilidade organizacional e de processos 

de gerenciamento. Entre as vantagens de adotar o teletrabalho, encontram-se a economia de 

recursos naturais gerada pelo menor consumo nos locais de trabalho, a melhoria da qualidade 

de vida para os trabalhadores e a melhoria da mobilidade urbana, devido ao esvaziamento das 

vias públicas (FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020). Mediado por plataformas digitais, o teletrabalho 

não apenas favorece novas formas de controle e vigilância dos processos e resultados do 

trabalho pelo empregador, como instaura metas por vezes inalcançáveis para o próprio 

trabalhador (RAICHELIS; ARREGUI, 2021). Ainda existem desafios para a implementação do 

teletrabalho, como as dificuldades com as avaliações de desempenho e o controle de metas e 

resultados, além da definição do perfil do teletrabalhado (CASTRO; ZANINI, 2020). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira questão do formulário se refere à cidade em que o contribuinte reside. A 

maioria dos contribuintes que procurou o atendimento remoto da 5ª URT é do município de 
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Caicó (76,2%), seguido pelos municípios de Jardim do Seridó (9,5%), Jardim de Piranhas (4,8%), 

Jucurutu (4,8%), Cruzeta (2,4%) e Serra Negra do Norte (2,4%). Quanto aos demais municípios 

pertencentes à URT citada, não houve contribuinte respondente.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Caicó 

possui um território de 1.228,584 km² e uma população estimada de 68.726 pessoas. Dessa 

forma, Caicó é o maior município do Seridó Potiguar e o mais desenvolvido economicamente, 

o que o torna um município polo no contexto seridoense. Assim, é possível explicar por que a 

maioria dos contribuintes respondentes são domiciliados neste município, pois, além de ser a 

sede da 5ª URT, também possui maior população e maior desenvolvimento econômico, o que 

demanda uma maior procura por informações. 

O meio mais utilizado para entrar em contato com o órgão foi o aplicativo WhatsApp 

(85,7%); recorrência muito maior que o e-mail (14,3%). O WhatsApp permite forças de 

comunicação para a conexão e interação entre organizações e usuários que foram analisadas e 

encontradas em inúmeros setores. Dentre as potencialidades do uso do aplicativo, pode-se citar 

o grande volume de usuários, além do imediatismo na comunicação (SIXTO-GARCÍA; LÓPEZ-

GARCÍA; GÓMEZ DE LA FUENTE, 2021).  

Quanto à forma de atendimento presencial, prestado anteriormente à emergência da 

pandemia, fazia-se fundamental saber se os contribuintes haviam tido acesso, para possibilitar 

aspectos comparativos durante o processo. Conforme os resultados, 76,2% dos respondentes 

afirmaram que tinha sido atendido presencialmente pela 5ª URT-SET/RN, antes da pandemia 

da COVID-19, enquanto 23,8% afirmaram que não, garantindo volume suficiente para estipular 

comparações. Neste sentido, para a questão 04, perguntou-se, aos que responderam sim à 

questão anterior, qual seria sua avaliação para o atendimento presencial recebido na 5ª URT-

SET/RN, antes da pandemia, obtendo-se: 68,8% para um excelente atendimento; e 31,3% para 

um bom atendimento. Diante deste quadro de aprovação, que soma 100% de bom e excelente, 

havia a necessidade de avaliação da manutenção deste patamar de atendimento efetuado pelo 

atendimento remoto. Assim, na questão seguinte, solicitou-se que o contribuinte avaliasse o 

atendimento remoto durante a pandemia, obtendo em sua maioria uma avaliação excelente 

(71,4%), enquanto os demais contribuintes (28,6%) avaliaram como um bom atendimento, 

mantendo a aprovação em 100% de bom e ótimo para os serviços prestados. 

Quanto aos motivos que nortearam a avaliação do atendimento remoto, os 
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contribuintes citaram rapidez, agilidade e eficiência na resolução dos problemas, além de 

enfatizarem que o atendimento remoto elimina a necessidade do deslocamento à unidade. 

Como pontos negativos, apontou-se que há poucos atendentes para muita demanda, o que 

pode afetar a celeridade do processo. Quanto ao atendimento à solicitação, 97,6% afirmaram 

que sua solicitação foi atendida totalmente, enquanto 2,4% afirmaram que foi atendida 

parcialmente. Buscando parâmetro para a pesquisa, na sequência, perguntou-se aos 

contribuintes se haviam feito uso de algum outro serviço com atendimento remoto do governo 

do RN, obtendo-se 50% de respostas afirmativas, enquanto 50% afirmaram que não. Com isso, 

à metade que respondeu ter se utilizado de outros serviços remotos desse governo, solicitou-

se avaliar de forma comparativa este atendimento com o oferecido pela 5ª URT-SET/RN, 

obtendo-se um resultado satisfatório, onde 52,4% classificaram como comparável, 23,8% como 

superior e 23,8% como inferior. 

A soma das avaliações “comparável” com “superior”, 76,2 %, indica que a 5ª URT-

SET/RN manteve o melhor nível de atendimento ofertado pelo governo estadual, durante a 

emergência da pandemia, pelos dados da pesquisa. De forma complementar, solicitou-se aos 

contribuintes que fizessem um comentário como contribuição, tendo a maioria parabenizando 

a equipe de atendimento da 5ª URT-SET/RN, enfatizando a eficiência, agilidade e o bom 

atendimento prestado. Além disso, mencionou-se que, com o atendimento remoto, houve a 

abertura de uma nova possibilidade de comunicação com o serviço público. 

Em suma, os dados obtidos nesta pesquisa mostram que o atendimento ao público no 

órgão em estudo manteve o seu patamar apesar de todas as dificuldades ocasionadas pela 

pandemia, mostrando que o atendimento que antes era somente presencial encontra no 

atendimento remoto um aliado, capaz de suprir as necessidades dos usuários do serviço público 

com rapidez e eficiência similares.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia da COVID-19 gerou uma crise sanitária e econômica sem precedentes, 

provocando bruscas mudanças na rotina de pessoas ao redor do mundo. Com as medidas de 

isolamento social, muitas empresas e instituições públicas viram a necessidade de implementar 

o teletrabalho a fim de que os trabalhadores mantivessem suas atividades laborais. Nesse 
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sentido, esta pesquisa teve como objetivo verificar o impacto da pandemia no atendimento ao 

público de uma Unidade Regional de Tributação estadual, localizada no município de Caicó/RN. 

A pesquisa mostrou que grande parte dos contribuintes respondentes são domiciliados 

em Caicó, que, além de sediar a 5ª URT-SET/RN, consiste no maior município da região do Seridó 

e no mais desenvolvido economicamente, o que demanda uma maior busca por informações. 

Além disso, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, mostrou-se como o meio de 

comunicação mais utilizado, devido à sua celeridade. 

De forma geral, os resultados obtidos mostram que a satisfação com o atendimento 

remoto manteve o patamar do atendimento presencial. Isso se deve, segundo os usuários, à 

rapidez e à agilidade com que obtiveram suas respostas, assim como à eficiência quanto à 

capacidade de sanar dúvidas. Além disso, quando comparado a outros serviços do governo 

estadual, o atendimento remoto do objeto de estudo foi classificado como superior ou 

comparável por boa parte dos respondentes. 

Nesse contexto, também se percebe que é possível oferecer um atendimento de 

excelência distante dos grandes polos. Possibilidade que se atesta mesmo com todas as 

dificuldades que possam existir para o funcionamento deste setor no interior do RN, a exemplo 

das falhas no treinamento e na troca de informações entre setores. 

A contribuição deste estudo se mostra como um estímulo à pesquisa em Caicó e região 

do Seridó, tendo em vista a busca de respostas pertinentes a questões que fazem parte de seu 

cotidiano, como a qualidade na oferta de serviços públicos no interior do RN. Recomenda-se 

para futuras pesquisas que seja avaliado o impacto da pandemia sob a ótica dos 

teletrabalhadores e gestores da Administração Pública. 
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