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APRESENTAÇÃO
A crise sanitária promovida pela COVID-19, combinada com o aumento do
desemprego e a persistência do baixo crescimento econômico, está tornando cada
vez mais difícil alcançar um posto de trabalho. Após meses de suspensão das
atividades presenciais, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) reabriu cinco
das doze agências de atendimento, no final do mês de junho/2020, de acordo com o
Plano de Reabertura da Economia do Governo do Ceará.

As medidas de isolamento social adotadas pelos governos locais fizeram com
que a Pesquisa de Satisfação do Cliente (PSC) tivesse que ocorrer de maneira virtual
devido às maiores restrições ao atendimento presencial há depender das regiões do
estado onde o isolamento social mais rígido até então vigorava. Tal estratégia foi
adotada para que não houvesse maiores prejuízos com relação à falta de informações
sobre o nível de satisfação da clientela com os serviços prestados pela instituição.
Mais que aferir, as avaliações precisavam estar de acordo com os anseios da Alta
Gestão que estipulou metas a serem alcançadas nos indicadores de desempenho,
conforme observação apontada na última Auditoria Externa realizada pela DNV-GL.
Com efeito, a delimitação de uma linha de corte das avaliações torna mais clara e
objetiva à necessidade da adoção, ou não, de medidas preventivas ou corretivas pela
Alta Gestão frente aos resultados apuradospela pesquisa.

Desse modo, as informações que se apresentam a seguir estão relacionadas
não apenas ao grau de satisfação da clientela com os serviços do IDT/SINE-CE, mas
também a temas especiais como o grau de conhecimento dos sistemas
informatizados do Ministério da Economia (Emprega Brasil e Sine Fácil) por parte
daqueles que recorrem aos serviços do Sistema Nacional de Emprego (SINE) por meio
do IDT. Tal levantamento é de suma importância frente às transformações
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tecnológicas que estão em curso e ao próprio contexto da crise sanitária que até agora
não foi debelada.

Assim, esterelatório está dividido em duas partes. A primeira trata dos
resultados apurados com aqueles que demandam oportunidades de trabalho nas
Unidades de Atendimento (UAs), isto é, as pessoas que procuram se (re)inserir no
mercado de trabalho ou acessar outras políticas, como a emissão da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou o benefício do seguro-desemprego. Já a
segunda parte traz a avaliação das empresas que ofertam as oportunidades para
serem intermediadas pelo IDT/SINE-CE, ou seja, a pesquisa traz a avaliação tanto dos
ofertantes quanto dos demandantes por trabalho.
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1 AVALIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO IDT/SINECE PELOS TRABALHADORES
Após o período mais agudo da pandemia, que perdurou especialmente entre
os meses de março e julho de 2020, as agências do Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT) retomaram progressivamente o atendimento presencial para aqueles
que necessitavam – e necessitam - das políticas ligadas ao Sistema Nacional de
Emprego (SINE), tais como o seguro-desemprego, a orientação e a intermediação de
profissionais.

No Ceará, embora existam algumas experiências municipais que operam as
ações do programa SINE no estado, é a rede de atendimento do IDT/SINE-CE,
capitaneada pelo governo estadual por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (SEDET), a que possui maior capilaridade e volume de serviços
prestados à população cearense.

Frente a essa realidade, cabe destacar que a instituição possui uma política de
qualidade que afere o nível de satisfação daqueles que recorrem aos seus serviços,
como os trabalhadores que vivem o drama do desemprego e procuram a
(re)colocação profissional e/ou o benefício do seguro-desemprego.

Com isso, uma primeira avaliação do serviço prestado pela instituição está
associada ao atendimento realizado na recepção das agências, cujo espaço
normalmente faz a triagem do atendimento e presta as primeiras informações aos
clientes com relação a procedimentos e documentação. Neste quesito, a pesquisa
identificou que 88,1% dos entrevistados consideraram o atendimento recebido na
recepção como “bom” (38,4%) ou “excelente” (49,7%), percentual este que superou a
meta inicialmente estabelecida pela Alta Direção para acompanhamento e
monitoramento desse indicador (85,0%) (Gráfico 1).

Tal delimitação ocorreu por conta de uma observação da última auditoria
externa realizada pela DNV-GL na medida em que a instituição não tinha um
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parâmetro claro acerca do grau de satisfação aceitável para que a Alta Gestão pudesse
tomar, ou não, ações corretivas ou preventivas que garantissem o padrão de
qualidade do serviço prestado à sociedade.

Gráfico 1 - Trabalhadores, segundo a avaliação do atendimento recebido na
recepção do IDT/SINE-CE
CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

Apesar desse elevado nível de satisfação, nota-se
nota no resultado apurado que há
espaços para
ara melhoria e aperfeiçoamento da
da primeira abordagem que é realizada
junto aos trabalhadores nas recepções das agências do IDT/SINE-CE,
IDT/SINE CE, dado que pelo
menos um em cada dez respondentes demonstrou algum grau de descontentamento
com o atendimento recebido.
recebido

Neste caso, é importante ressaltar
ressaltar que o fator tempo possa não ter sido a
causa determinante, considerando que mais da metade dos trabalhadores que
participaram da pesquisa disseram que foram atendidos em até quinze minutos
(56,5%), tempo este bastante compatível com a natureza do serviço
serviço prestado, embora
deva ser levado também em consideração que a pesquisa foi realizada no
n período em
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que os atendimentos ocorreram basicamente por hora marcada pelo Sistema de
Atendimento Agendado (SAA).1

Gráfico 2 - Trabalhadores, segundo o tempo de espera por atendimento no
IDT/SINE-CE (em minutos) - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

Apesar dessa realidade, verificou-se
verificou
que uma pequena parcela dos
respondentes enfrentou um tempo de espera superior a trinta minutos (11,3%),
(
fato
este que pode estar associado tanto à necessidade de atender a um maior
contingente de pessoas frente à realidade de uma política pública de grande
envergadura quanto
uanto a possíveis dificuldades que possam ter acontecido durante a
execução dos atendimentos na medida em que eles foram previamente agendados.
agendados

Quanto ao nível de satisfação dos trabalhadores em relação ao
a atendimento
que receberam nos guichês
guichê (ou cabinas) das agências do IDT-SINE/CE
SINE/CE - local em que
as demandas relativas às políticas do trabalho são efetivamente acessadas, tais como
o processo de habilitação ao benefício do seguro-desemprego
seguro desemprego e a um possível
encaminhamento para processos
processo seletivos de emprego -, verificou-se
se que 87,1% dos
1

Com o período de reabertura da economia, as agências de atendimento tiveram que focar
exclusivamente no atendimento agendado para atender aos protocolos estabelecidos e exigidos pelas
autoridades sanitárias, embora isso não signifique dizer que possíveis casos excepcionais não tenham
sido recepcionados pelas agências.
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respondentes disseram que o atendimento no guichê foi “bom” (37,5%) ou
“excelente” (49,6%), percentual este que embora tenha ficado também acima do
preestabelecido pela Alta Direção (85,0%) pode também avançar no seu desempenho,
tal como fora registrado com relação ao atendimento prestado nas recepções das
Unidades do IDT/SINE-CE (88,1%).

Gráfico 3 - Trabalhadores, segundo a avaliação do atendimento recebido na
cabina do IDT/SINE-CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.

Afora essas medições do grau de satisfação em relação aos atendimentos
recebidos (recepção e cabina), a pesquisa procurou identificar quais outras estratégias
de procura por trabalho foram tomadas por aqueles que demandam os serviços da
instituição. Pouco mais da metade dos respondentes apontou o uso da internet como
outra estratégia de procura por trabalho (50,8%), fato este bastante compreensível no
contexto em que a pesquisa foi realizada, com várias atividades sendo rapidamente
virtualizadas (trabalho, ensino, eventos religiosos, dentre outros) frente a crise
sanitária promovida pela COVID-19 (Gráfico 4).
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Gráfico 4 - Estratégias de procura por trabalho utilizadas pelos trabalhadores para além
do IDT/SINE-CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

Ainda que não seja possível fazer maiores paralelos com os resultados da série
histórica anterior, devido à mudança do tamanho e da composição da rede de
atendimento e da forma da coleta das informações, há que se destacar o grande
crescimento do uso da internetnas
internet
manifestações dos respondentes na pesquisa de
2020 - 50,8% contra 24,7% (2018) -, bem como o “ressurgimento”
surgimento” de outras
estratégias de procura por trabalho que até então vinham sendo colocadas de forma
bem residual nos levantamentos anteriores, tal como os anúncios de emprego (era
3,5%, em 2018), 2 o que evidencia que o contexto
contexto da crise sanitária afetou
profundamente o cotidiano das pessoas, tal como as estratégias de procura por
trabalho, dado
ado a própria realidade de isolamento social que fora posto no momento
mais agudo da pandemia.

Outra informação relevante está relacionada às sugestões de melhoria dos
serviços prestados pelo IDT/SINE-CE,
IDT/SINE CE, segundo a percepção dos trabalhadores que
recorreram - e recorrem - a essa instituição. Sete em cada dez respondentes disseram
2

Ver IDT (2018).
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que queriam encontrar
ar mais e melhores vagas de emprego (53,6% e 15,7%,
respectivamente), fato este bastante compreensível por se tratar de uma instituição
majoritariamente conhecida como uma agência pública de emprego. Afora isso, os
trabalhadores também sinalizaram a necessidade
idade de ampliação do número de
funcionários (11,1%) e a redução das filas de espera (3,9%),
%), assim como houvesse
melhorias na infraestrutura das agências (4,5%) e no atendimento prestado, tanto nas
recepções (2,9%) quanto nos guichês (3,8%), tal como ilustra
ilustra o Gráfico 5.
IDT/SINE
Gráfico 5 - Trabalhadores, segundo as sugestões para melhoria dos serviços do IDT/SINE-CE
Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

Feitas essas considerações, a próxima seção analisa o perfil dos trabalhadores
que recorreram
ram aos serviços do IDT/SINE-CE,
IDT/SINE
considerando
ndo não apenas o
levantamento do grau de satisfação da clientela, mas outras informações que possam
subsidiar as suas ações, tal como o acesso à internet pelos trabalhadores que buscam
os serviços desta instituição,
instituição dentre outras.
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1.1 Acesso à internet

O objetivo desse tópico foi analisar o acesso à internet na residência do
trabalhador cadastrado no IDT/SINE-CE, o tipo de equipamento mais utilizado por ele
para acessar a internet, e qual o seu grau de conhecimento em relação ao portal
Emprega Brasil ou o aplicativo SINE Fácil, ambos do Ministério da Economia.

Em que pese o acesso à internet na residência do trabalhador, a pesquisa
revelou que 96,4% dos entrevistados declararam possuir internet na sua residência,
enquanto apenas 3,6% dos respondentes informaram não a ter em casa. O percentual
de trabalhadores com acesso à internet no seu domicílio é muito significativo,
considerando o custo desse serviço à população, sobretudo para aqueles com menor
renda e mais afetados pelo desemprego, situações comuns à maioria das pessoas que
demanda os serviços prestados pela rede de atendimento do IDT/SINE-CE. De acordo
com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu suplemento sobre tecnologia da
informação e comunicação, de 2018 (quarto trimestre), 68,9% dos domicílios
cearenses têm acesso à internet.

Indagados sobre o principal equipamento utilizado para acesso à internet,
91,9% informaram acessá-la por meio do celular/smartphone, outros 4,8% a partir do
notebook e uma parcela ainda menor, 2,6%, por meio de pc/desktop. Em síntese, para
a maioria dos entrevistados (91,9%), o celular/smartphone constitui o meio mais
comum de conexão com o mundo digital.
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Gráfico 6 – Acesso à internet na residência dos trabalhadores que
recorreram ao IDT/SINE-CE
IDT/SINE
- Ceará - 2020
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96,4%
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Não

Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.

Gráfico 7 – Principal equipamento utilizado para acessar a internet pelos
trabalhadores que recorreram ao IDT/SINE-CE
IDT/SINE
- Ceará - 2020
4,8%

2,6%

91,9%
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PC/Desktop

Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.

Atendo-se
se ao conhecimento do trabalhador entrevistado acerca do sistema
informatizado Emprega Brasil ou o aplicativo do SINE Fácil, 61,6% dos respondentes
afirmaram conhecer esses sistemas, ante uma parcela de 38,4% de trabalhadores que
desconhecem essas plataformas
lataformas digitais do Ministério da Economia. Situações como
dificuldade no acesso a essas plataformas, desconfiança na sua resolutividade, e a
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maior confiança no atendimento presencial, podem ser elementos que ainda podem
justificar esse expressivo percentual.
percentual. O Emprega Brasil tem por objetivo, segundo
esse ministério, tornar as políticas públicas de emprego, notadamente às ações do
Programa SINE, mais acessíveis à população, ou seja, propõe reduzir eventuais
desencontros entre o trabalhador e a empresa e vice-versa,, facilitando o acesso às
políticas públicas do trabalho.

Gráfico 8 - Conhecimento dos
do sistemas informatizados Emprega Brasil e/ou SINE
Fácil pelos trabalhadores que recorreram ao IDT/SINE-CE
IDT/SINE
- Ceará - 2020

38,4%
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

1.2Perfil
Perfil dos trabalhadores
No que concerne ao perfil dos trabalhadores cadastrados no IDT/SINE-CE,
IDT/SINE
entrevistados, foram abordadas três questões, a saber: sexo do trabalhador, o grau de
instrução e a idade. Na primeira abordagem, sexo, 59,2% dos respondentes eram
homens, enquanto as mulheres representaram 40,8% das pessoas entrevistadas,
valores que expressam a maior presença masculina na busca pelos serviços prestados
pelo IDT/SINE-CE
CE à população. Quanto ao grau de instrução dos trabalhadores
pesquisados, a maioria possui ensino médio,
médio, 68,6%, o equivalente a 1.101 pessoas
entrevistadas com essa escolaridade. Na segunda posição, com 22,1% das respostas,
os que afirmaram possuir ensino superior e, em proporções ainda menores, aqueles
trabalhadores com ensino fundamental e alfabetizado, correspondendo a 7,7% e
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1,2%, respectivamente. Embora seja comum no âmbito do Sistema Público de
Emprego brasileiro, trabalhadores cadastrados com baixo nível de escolaridade, notanota
se, com base nesta pesquisa de satisfação dos clientes, um ligeiro avanço na
n
escolaridade das pessoas, na comparação à última pesquisa3 - 2018 -,
- em que 63,4%
dos entrevistados possuíam ensino médio, 9,1%, ensino superior e, com ensino
fundamental, 19,8%.
Gráfico 9 – Trabalhadores que recorreram ao IDT/SINE-CE,
IDT/SINE CE, segundo o sexo
- Ceará - 2020

40,8%
59,2%

Masculino

Feminino

Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.

Já em relação à idade do trabalhador, 31,8% dos trabalhadores entrevistados
declararam ter entre 30 e 39 anos de idade, enquanto na faixa de 40 e 59 anos, o
percentual de trabalhadores foi de 25,6%. Para aqueles mais jovens, com idade até 24
anos, o percentual
tual de entrevistados foi de 20,8% ou 334 pessoas que responderam ao
questionário da pesquisa e afirmaram possuir essa faixa de idade. No caso das
pessoas pesquisadas com 50 anos ou mais, o percentual de respostas foi de apenas
3,6%, o que podemos atestar com base nesses resultados, que os adultos e os jovens

3

Embora tenhamos a compreensão de que as pesquisas realizadas nos anos de 2018 e 2020 não
possam ser comparadas, considerando as diferentes realidades e contextos de cada uma, procuramos
apenas dar um breve enfoque no quesito escolaridade, e de como os atuais
atuais resultados sinalizam uma
gradativa melhora na escolaridade das pessoas que demandam as ações ofertadas pelo IDT/SINE-CE.
IDT/SINE
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formam a maior parcela de trabalhadores demandantes dos serviços ofertados pelo
IDT/SINE-CE.
IDT/SINE CE, segundo a
Gráfico 10 - Trabalhadores que recorreram ao IDT/SINE-CE,
escolaridade - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.

Gráfico 11 – Trabalhadores que recorreram ao IDT/SINE-CE,
IDT/SINE CE, segundo a
idade - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
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2 AVALIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO IDT/SINECE PELAS EMPRESAS
Os clientes empresariais representam outro público que recorre aos serviços
ofertados pelo IDT/SINE-CE, na medida em que são os estabelecimentos aqueles que
efetivamente disponibilizam as oportunidades de trabalho que são intermediadas
pelas agências públicas de emprego.

O levantamento das informações junto a esse segmento de clientes ocorreu
também de forma virtual, tal como realizado com os clientes trabalhadores, dado o
contexto da crise sanitária da COVID-19, no Ceará. No entanto, diante do quadro em
que as empresas tiveram suas atividades interrompidas ou suspensas (total ou parcial)
e que o processo de retomada das operações está sendo lento, gradual e em estágio
diferenciado há depender da região do estado, obteve-se um menor nível de
engajamento de empresas participantes neste levantamento estatístico comparado
ao que historicamente era obtido no segmento empresarial de forma presencial. Tal
redução ainda que seja relevante em termos de escala não inviabiliza por si só os
resultados dessa investigação, na medida em que é necessário algum nível de
avaliação espontânea da clientela como forma de subsidiar as operações da
instituição e a sua política de qualidade.

Feitas essas considerações preliminares de natureza metodológica, passamos
a comentar os resultados obtidos. O primeiro que se destaca é a diversidade da
carteira de clientes quando se observa o perfil das empresas e o tempo de
relacionamento que elas possuem com Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
(IDT), tal como já fora registrado nas edições anteriores da pesquisa. O Gráfico 12, a
seguir, sinaliza que a carteira de clientes da instituição é constituída majoritariamente
por clientes mais recentes e outros com vínculos mais duradouros, a exemplo das
empresas com mais de cinco anos de tempo de relacionamento com o IDT/SINE-CE
(31,4%).
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Gráfico 12 - Empresas, segundo o tempo de clientela no IDT/SINE-CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
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É certo que o monitoramento
monitorament desse tipo de informação é relevante na medida
em que ele indica não apenas o tempo de fidelização em si da clientela, mas o
trabalho que é feito pela instituição para renovar a suaa carteira de clientes,
clientes dado que
13,8% das empresas tinham menos de um ano de relacionamento com o IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

Outra informação relevante está associada às motivações que levaram
leva
- e
levam - as empresas a recorrerem aos serviços da instituição. A qualidade dos serviços
e o banco de currículos que o IDT/SINE-CE dispõe lideram as motivações apontadas
pelas empresas (32,9%
% e 32,4%, respectivamente), fato este que, embora já seja
também bastante conhecido pela instituição, reforça a necessidade de se trabalhar
melhor esses requisitos com o mercado local visando atrair mais empresas para a rede
de atendimento do IDT/SINE-CE.
IDT/SINE
Isto pode acontecer por meio de promoções nas
redes sociais, de forma orgânica ou patrocinada, com custos variados para as ações de
posicionamento institucional (branding).
(
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Gráfico 13 - Empresas, segundo as motivações de utilização do IDT/SINEIDT/SINE-CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE
SINE-CE.

É possível também perceber na representação gráfica a citação de outras
motivações, como a rapidez (14,3
(
%) e a gratuidade dos serviços (9,5
9,5 %), assim como
o desconhecimento por parte das empresas de outra instituição que realize também
essa ação (5,7 %), entre as motivações mais citadas pelos respondentes. Essas
sinalizações são relevantess e reforçam a importância das ações ofertadas pela política
po
pública que historicamente esteve associada aos grandes fluxos de contratação de
mão de obra que emergiram com o advento da sociedade salarial do século passado.

Apesar dessa realidade, a carteira
cartei de clientes do IDT/SINE-CE
CE conta com a
presença tanto de grandes empresas quanto de pequenos estabelecimentos,
especialmente ligados aos setores do comércio e dos serviços, tal como ilustram os
Gráficos 14 e 15.
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Gráfico 14 - Empresas, segundo o porte dos estabelecimentos que recorrem ao
IDT/SINE-CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

Gráfico 15 - Empresas, segundo o setor de atividade que recorre ao IDT/SINE-CE
IDT/SINE
Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
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A pesquisa procurou também aferir o grau de conhecimento das
as empresas em
relação ao sistema informatizado do “Emprega Brasil” e do aplicativo “Sine Fácil”,
ligados ao Ministério da Economia, tal como foi realizado com os clientes
trabalhadores. Nas empresas,
empresas verificou-se
se que mais da metade dos respondentes
disse não conhecer esses sistemas informatizados do Ministério da Economia (57,6%),
(
o que evidencia que as plataformas eletrônicas do “Emprega
ega Brasil” e “Sine Fácil”
ainda são bastante desconhecidas por grande parte dos trabalhadores e dos
empregadores,, especialmente dos contratantes de mão de obra.

Gráfico 16 - Conhecimento dos sistemas informatizados Emprega Brasil e/ou
SINE Fácil pelas empresas que recorrem
recorre ao IDT/SINE- CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
IDT/SINE

E, por fim, a pesquisa procurou aferir o grau de satisfação da clientela
empresarial com os serviços prestados pelo IDT/SINE-CE
IDT/SINE CE e constatou-se
constatou
um elevado
grau de satisfação, dado que 92,9% dos respondentes consideraram
consideraram que o serviço
prestado pela instituição é “excelente” (49,6%) ou “bom” (43,3%),, superando,
superando assim, a
meta que foi preestabelecida para esse indicador pela Alta Direção (85,0%). Tal
realidade, assim como observada entre os clientes trabalhadores, sinaliza um elevado
grau de satisfação daqueles que recorrem
recor
aos serviços do IDT/SINE-CE.
CE.
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Gráfico 17 - Empresas,
Empresas segundo avaliação dos serviços prestados pelo IDTIDT
SINE/CE - Ceará - 2020
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Fonte: Pesquisa direta – IDT/SINE-CE.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfoque especial desta pesquisa a respeito do grau de satisfação dos clientes
- trabalhadores e empresários – com os serviços ofertados pelo IDT/SINE-CE, foi
muito significativo, conforme se pôde observar ao longo da análise deste relatório de
pesquisa, a despeito da existência de alguns pontos que necessitam da maior atenção
e contínua melhoria, como apontado por um em cada dez respondentes da pesquisa
em tela.

Conquanto a pesquisa tenha sido realizada este ano de forma eletrônica,
devido aos graves impactos produzidos pela crise sanitária da COVID-19, verificou-se
que os resultados apurados não demonstraram maiores distorções quando levado em
consideração a série histórica da pesquisa. De fato, apenas o uso mais expressivo da
internet entre as principais estratégias de procura por trabalho tenha sido a maior
mudança, fato este bastante compreensível ao passo que várias atividades (trabalho,
escola, eventos religiosos, dentre outros) tiveram que ser rapidamente virtualizadas
diante do contexto de maior isolamento social como medida de combate a crise
sanitária.

Esse é um aspecto relevante, dado que a procura por trabalho não é algo
simples, necessitando de diferentes entendimentos e compreensão na relação
demanda-oferta, não podendo essa discussão se resumir à aplicação de uma
determinada tecnologia/plataforma, uma “varinha de condão” determinante na
resposta a essa situação. Aliás, em meio a tantas alternativas que envolvem
trabalhadores e empregadores, é importante reconhecer que boa parcela dos
desempregados recorre às agências de emprego não apenas para colher as ofertas de
vagas de emprego, mas interagir com outros desempregados numa verdadeira
catarse, ainda que o contexto atual da pandemia tenha colocado diversos empecilhos
para essa construção.
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Não obstante a esse tipo de observação, verificou-se que as principais
sugestões apontadas para melhoria dos serviços prestados aos trabalhadores estavam
relacionadas à oferta de mais vagas de emprego, o que é compreensível, haja visto
que, apesar de outros serviços ofertados pela rede de atendimento do IDT/SINE-CE, a
vaga e a possibilidade da efetiva colocação do trabalhador no mercado de trabalho,
configura objetivo central tanto dos trabalhadores como do próprio processo de
intermediação de mão de obra.

Em síntese, é necessário reconhecer que, apesar das limitações impostas pelo
atual modelo de coleta das informações utilizado na pesquisa, o nível de satisfação
dos clientes permanece elevado, razão que motiva e inspira o IDT/SINE-CE a continuar
trilhando caminhos que preservem e fortaleçam esse reconhecimento.
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4 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e setembro de 2020 de
forma eletrônica, dado o cenário atual da crise sanitária da COVID-19. Apesar de
bastante reconhecidas às críticas e as limitações das pesquisas eletrônicas, tornou-se
imprescindível a sua adoção frente à realidade da pandemia e a necessidade de apurar
informações que subsidiassem a política da qualidade, tal como o grau de satisfação
da clientela com os serviços prestados pelo IDT/SINE-CE.

Os formulários eletrônicos foram encaminhados para os trabalhadores que
usaram o sistema de agendamento no período da coleta das informações. Foi
considerado o universo de 15,2 mil trabalhadores, dos quais 1,6 mil participaram da
pesquisa, significando dizer que a cada 10 trabalhadores que procuraram
atendimento, um participou da pesquisa o que representa uma fração de amostragem
de 10,5% desse universo.

No caso das empresas, a pesquisa contou com a avaliação de 210
estabelecimentos de uma base de 7,6 mil empresas, significando dizer que a cada 36
empresas presentes nessa carteira de clientes, uma participou da pesquisa, o que
também representa uma fração de amostragem de 2,8%.
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