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Modelo de Avaliação do EXPRESSO | O que diz a Lei Estadual nº 20.846/2020?

Art. 58. O modelo de avaliação do EXPRESSO deverá examinar os serviços prestados no âmbito dos

seus diversos canais de atendimento a que se refere o art. 43 desta Lei, observados os seguintes aspectos:

I – satisfação dos usuários;

II – qualidade do atendimento;

III – cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a execução;

IV – quantidade de manifestações de usuários; e

V – medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da execução.

...

Art. 59. Os requisitos e os critérios de avaliação dos serviços do EXPRESSO serão definidos por ato do

Secretário de Estado da Administração, que disporá sobre a avaliação da efetividade das ações empreendidas e dos

níveis de satisfação dos usuários.

Alinhado conforme Art. 23, da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção 
e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.



Mapa de Contexto - Gestão e Governança do EXPRESSO
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Fluxo de Avaliação do EXPRESSO
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O que temos pra hoje?

1 – A Lei Estadual nº 20.846, de 02 de setembro de 2020, que institui a Política Estadual de Atendimento ao Cidadão;

3 - Temos 2 canais digitais (WEB com 92 serviços e APP com 09 serviços) , 36 totens instalados no estado com 24
serviço e o canal BOT que está paralisado;

4 – A ausência de uma avaliação do usuário que permita que ele avalie a unidade física de atendimento, os
atendentes e o serviço que foi prestado;

5 – Um sistema de atendimento (SAVV) que identifica os atendentes ( quando vinculado a uma senha ) e o
órgão/entidade prestadora do serviço , porém sem identificar os serviços prestados ao usuário.

6 – A impossibilidade de adquirir, a curto prazo, totens específicos para avaliação do Expresso;

7 – Um modelo de avaliação validado para os canais digitais e presenciais avaliando quando :

7.1 – O Atendimento inicia de forma presencial e finalizando de forma presencial;
7.2 – O Atendimento inicia de forma digital e finalizando de forma presencial; e
7.3 – O Atendimento inicia de forma presencial e finalizando de forma virtual.

2 - Temos 1 canal presencial Vapt-Vupt (Expresso Loja) operando e 2 canais presenciais Expresso Balcão e Expresso
Correios em processo de implantação;



O que podemos fazer?

1 – Aplicar uma avaliação mais simples com menos critérios em decorrência das limitações de sistema;

2 – Avaliar a unidade de atendimento e os atendentes (sem especificar qual o atendente);

3 – Disponibilizar para o usuário a possibilidade de informar qual o serviço do Expresso que ele utilizou;

4 – Utilizar QR Code e/ou e-mail como ferramentas para disponibilização da avaliação do Expresso aos usuários;

5 – Avaliar todos os serviços e o canais de atendimento digitais ( WEB e APP);

6 – Utilizar a ferramenta Lime Survey (software livre para aplicação de questionários online) para aplicarmos a
Avaliação do Expresso para os canais digitais e presenciais;



Para os Canais Presenciais?



Expresso Loja (Vapt-Vupt Presencial)

1. Avalie o quanto você ficou satisfeito com as instalações desta Unidade Vapt

O que podemos melhorar? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

O espaço  da 

unidade 

Nota de 0 a 6

A localização da unidade 

não é de fácil acesso

O Conforto e a qualidade dos  

mobiliários  (mesas, cadeiras, balcões, etc)   

Por que não uma nota 10?
Nota de 7 a 8

Nota de 9 a 10
O que voce mais gostou ?

A acessibilidade para os 

cidadãos

A temperatura da Unidade 

(Climatização)

O espaço da 

unidade 

A localização da unidade não é 

de fácil acesso

O Conforto  e a qualidade dos  

mobiliários  (mesas, cadeiras, balcões, etc) 

A acessibilidade para os 

cidadãos

A temperatura da 

Unidade (Climatização)

Do espaço  da 

unidade

Da facilidade de 

acesso a unidade
Do Mobiliário confortável e de qualidade 

(mesas, cadeiras, balcões, etc)  

Da unidade se preocupar com o 

acesso das pessoas com deficiência

Da Unidade ter uma 

temperatura agradável.

O que podemos melhorar  ? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

(QR Code e/ou e-mail)



Expresso Loja (Vapt-Vupt Presencial)

2. Avalie o quanto você ficou satisfeito com o atendimento dos servidores desta Unidade:

O que podemos melhorar? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

Nota de 0 a 6

Por que não uma nota 10?
Nota de 7 a 8

Nota de 9 a 10
O que voce mais gostou ?

O atendente da recepção não 

esclareceu as dúvidas que eu 

tinha

O atendente da 

recepção não foi 

atencioso e simpático

O atendente que prestou o 

serviço não foi atencioso e 

simpático

Não consegui o que eu 

queria

O atendente que prestou o 

serviço não esclareceu as 

dúvidas que eu tinha

O atendente da recepção não 

esclareceu as dúvidas que eu 

tinha

O atendente da 

recepção não foi 

atencioso e simpático

O atendente que prestou o 

serviço não foi atencioso e 

simpático

Não consegui o que eu 

queria

O atendente que prestou o 

serviço não esclareceu as 

dúvidas que eu tinha

O atendente da 

recepção esclareceu 

minhas dúvidas

O atendente da 

recepção foi atencioso e 

simpático

O atendente que prestou o 

serviço foi atencioso e 

simpático

Encontrei a solução que eu 

precisava.

O atendente que prestou o 

serviço esclareceu as dúvidas 

que eu tinha

(QR Code e/ou e-mail)

Gostaria de avaliar o serviço? 

Não           Sim. Qual o Serviço ? 



Expresso Loja (Vapt-Vupt Presencial)

3 - Avalie o quanto você ficou satisfeito com o serviço prestado.

Por que não uma nota 10?
Nota de 7 a 8

Nota de 9 a 10
O que voce mais gostou ?

Foi difícil conseguir informações 

sobre o serviço que eu precisava
Facilitar a forma para 

realização do agendamento

Precisei pegar muitas senhas 

para realizar meu serviço
Cheguei no horário 

agendado e não fui atendido

O processo de atendimento 

foi muito longo

Consegui as informações sobre o serviço 

antes de ir à unidade do Vapt Vupt

O agendamento foi 

simples e rápido

Fui atendido rapidamente e 

no horário

Foi difícil conseguir informações 

sobre o serviço que eu precisava

Facilitar a forma para 

realização do agendamento

Precisei pegar muitas senhas 

para realizar meu serviço 

Cheguei no horário 

agendado e não fui atendido

O processo de atendimento 

foi muito longo

Nota de 0 a 6
O que podemos melhorar? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

O processo de atendimento 

foi simples e rápido 

(QR Code e/ou e-mail)

DEIXE AQUI O SEU COMENTÁRIO (após a finalização da avaliação)! ______________________________



Modelo de Avaliação para o Expresso Balcão e Correios 

1 - Avalie o quanto você ficou satisfeito com essa Unidade de Atendimento

O que podemos melhorar? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

O espaço  da 

unidade 

Nota de 0 a 6

A localização da unidade 

não é de fácil acesso

O Conforto e a qualidade dos  

mobiliários  (mesas, cadeiras, balcões, etc)   

Por que não uma nota 10?
Nota de 7 a 8

Nota de 9 a 10
O que você mais gostou ?

A acessibilidade para os 

cidadãos

A temperatura da Unidade 

(Climatização)

O espaço da 

unidade 

A localização da unidade não é 

de fácil acesso

O Conforto  e a qualidade dos  

mobiliários  (mesas, cadeiras, balcões, etc) 

A acessibilidade para os 

cidadãos

A temperatura da 

Unidade (Climatização)

Do espaço  da 

unidade

Da facilidade de 

acesso a unidade
Do Mobiliário confortável e de qualidade 

(mesas, cadeiras, balcões, etc)  

Da unidade se preocupar com o 

acesso das pessoas com deficiência

Da Unidade ter uma 

temperatura agradável.

O que podemos melhorar  ? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

(QR Code e/ou e-mail)



Modelo de Avaliação para o Expresso Balcão e Correios 

Nota de 0 a 6
O que podemos melhorar  ? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

Por que não uma nota 10?
Nota de 7 a 8

Nota de 9 a 10
O que voce mais gostou ?

O atendente que prestou o serviço não 

foi atencioso e simpático

Meu problema não foi 

resolvido
O atendente que prestou o serviço não 

esclareceu as dúvidas que eu tinha

O atendente que prestou o serviço não 

foi atencioso e simpático

Meu problema não foi 

resolvido
O atendente que prestou o serviço 

não esclareceu as dúvidas que eu tinha

O atendente que prestou o serviço foi 

atencioso e simpático

Encontrei a solução que eu 

precisava.

O atendente que prestou o serviço 

esclareceu as dúvidas que eu tinha

2 - Avalie o quanto você ficou satisfeito com atendimento na unidade

(QR Code e/ou e-mail)

Gostaria de avaliar o serviço? 

Não           Sim. Qual o Serviço ? 



Modelo de Avaliação para o Expresso Balcão e Correios

3 - Avalie o quanto você ficou satisfeito com o serviço prestado.

Por que não uma nota 10?
Nota de 7 a 8

Nota de 9 a 10
O que voce mais gostou ?

Foi difícil conseguir informações 

sobre o serviço que eu precisava

Não conseguir realizar um 

agendamento

O processo de atendimento 

foi muito longo

Consegui as informações sobre o serviço 

antes de ir à uma unidade atendimento

Consegui agendar o 

meu atendimento

Foi difícil conseguir informações 

sobre o serviço que eu precisava

Não conseguir realizar um 

agendamento

O processo de atendimento 

foi muito longo

Nota de 0 a 6
O que podemos melhorar? (O usuário poderá escolher mais de uma opção)

O processo de atendimento 

foi simples e rápido 

(QR Code e/ou e-mail)

DEIXE AQUI O SEU COMENTÁRIO (após a finalização da avaliação)! ______________________________



1 – Avalie o quanto você ficou satisfeito 

com este serviço ?

Avaliação do Expresso

1 – Avalie  o quanto você ficou satisfeito 

com esse canal de atendimento? 

Avaliação do Serviço

APP

TOTENS WEB

Para os Canais Digitais



Modelo de Avaliação para o Expresso WEB e APP

1. Avalie o quanto você ficou satisfeito com este canal digital de atendimento:

O que podemos melhorar?
NPS de 0 a 6

Por que não uma nota 10?
NPS de 7 a 8

NPS de 9 a 10
O que você mais gostou ?

Link nos canais

DISPONÍVEL PARA 

NAVEGAÇÃO , 

AGENDAMENTO E APÓS 

OBTENÇÃO DO SERVIÇO

NAVEGAÇÃO
CLAREZA NAS 

INFORMAÇÕES

DISPONIBILIDADE DO

SERVIÇO

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO
AGENDAMENTO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

NAVEGAÇÃO
CLAREZA NAS 

INFORMAÇÕES

DISPONIBILIDADE DO

SERVIÇO

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO
AGENDAMENTO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

NAVEGAÇÃO
CLAREZA NAS 

INFORMAÇÕES

DISPONIBILIDADE DO

SERVIÇO

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO
AGENDAMENTO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)



Modelo de Avaliação para o Expresso WEB e APP

2 - Avalie o quanto você ficou satisfeito com o serviço prestado:

O que podemos melhorar?

NAVEGAÇÃO
SIMPLICIDADE DA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO
ENTREGA DO SERVIÇO

NPS de 0 a 6

Por que não uma nota 10?
NPS de 7 a 8

NPS de 9 a 10
O que você mais gostou ?

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

Link nos canais

DISPONÍVEL APÓS O
USUÁRIO OBTER UM 

SERVIÇO 

NAVEGAÇÃO
SIMPLICIDADE DA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO
ENTREGA DO SERVIÇO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

NAVEGAÇÃO
SIMPLICIDADE DA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO
ENTREGA DO SERVIÇO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

DEIXE AQUI O SEU COMENTÁRIO (após a finalização da avaliação)! ______________________________



Modelo de Avaliação para o Expresso TOTEM

1. Avalie o quanto você ficou satisfeito com o totem de autoatendimento:

O que podemos melhorar?

LOCALIZAÇÃO DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

NPS de 0 a 6

CLAREZA NAS INFORMAÇÕES NAVEGAÇÃO ACESSIBILIDADESEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Por que não uma nota 10?
NPS de 7 a 8

NPS de 9 a 10
O que você mais gostou ?

QR Code, e/ou link no canal

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

LOCALIZAÇÃO DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES NAVEGAÇÃO ACESSIBILIDADESEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

LOCALIZAÇÃO DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES NAVEGAÇÃO ACESSIBILIDADESEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)



Modelo de Avaliação para o Expresso TOTEM

2 - Avalie o quanto você ficou satisfeito com o serviço prestado:

O que podemos melhorar?
NPS de 0 a 6

Por que não uma nota 10?
NPS de 7 a 8

NPS de 9 a 10
O que você mais gostou ?

NAVEGAÇÃO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES ENTREGA DO SERVIÇO DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

QR Code, e/ou link no canal

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

NAVEGAÇÃO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES ENTREGA DO SERVIÇO DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

NAVEGAÇÃO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES ENTREGA DO SERVIÇO DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

(O usuário poderá escolher mais de uma opção)

DEIXE AQUI O SEU COMENTÁRIO (após a finalização da avaliação)! ______________________________



O que pretendemos fazer?

1 – Disponibilizar totens específicos para avaliação do Expresso nas unidades presenciais (2022);

2 – Possibilitar que o usuário do Expresso consiga:

2.1 – Avaliar todos os atendentes; e

2.2 – Avaliar os serviços prestados nos canais presenciais.

Encontrei a solução que eu precisava.Encontrei a solução que eu precisava.



Estratégia de Avaliação do Expresso

1º ciclo: até Dezembro/2021

Aplicar a avaliação nos canais presenciais e digitais

QUANDO

- Presenciais : quando o usuário realizou um serviço

- Digitais: Após utilizar os canais digitais obtendo um serviço ou não.

COMO

- Presenciais : Enviando o link para o e-mail, pois existe o vínculo entre dados do usuário e atendimento é disponibilizando QR Code

- Digitais: Inserindo o link contendo a avaliação na página inicial dos canais digitais e disponibilizando o link para avaliar os serviços após

a sua obtenção

2º ciclo: 2022

Disponibilizar totens ou computadores no canais presenciais (Loja, Balcão e Correios) para colher a avaliação dos usuários que quiserem

avaliar na hora e/ou não possuem internet/e-mail.

QUANDO

- Presenciais : Após usuário obter o serviço

COMO

- Presenciais : atendente utilizar SAVV pra registrar o atendimento e alguma solução de coleta dados do usuário que identifique o serviço que

foi prestado, para posterior envio do link da avaliação via e-mail ou presencialmente através de um tablet/computador/totem.

- Para os canais digitais seguiria o mesmo procedimento do 1º ciclo



A prática de ouvir quem usa de fato o serviço e valorizar
suas expectativas, necessidades e percepções é
especialmente importante no caso dos governos, que
trabalham para cidadãos cujas realidades e vivências são
muito diversas.

Envolver e ouvir o usuário é fundamental para
estruturar serviços que agreguem valor e sejam
úteis com base em suas necessidades, desejos,
dores, frustrações e interesses.

Fonte: Laboratório de Inovação em
Governo Pesquisa de experiência
do usuário – Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro, 2021.
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