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Introdução

❏ O Na Hora buscou a Codeplan para a realização de uma pesquisa de 
satisfação;

❏ A pesquisa telefônica, realizada em parceria com a Central 156, contou 
com 4.591 questionários válidos, divididos entre as pessoas que já 
utilizaram os serviços do Na Hora (3.855) e as que nunca utilizaram (736);

❏ A pesquisa possui representatividade estatística, podendo-se extrapolar os 
resultados coletados para a população do DF;

❏ Há uma super-representação de mulheres, de pessoas entre 30-59 anos e 
de mais alta renda na pesquisa.  



Último ano em que os entrevistados frequentaram o Na Hora

B1. Em qual ano foi a sua última visita ao Na Hora? [excluída a opção “Nunca fui ao Na 
Hora”]

Muitos foram 
pela última 
vez antes da 
pandemia



Quantas vezes já foi ao Na Hora?

B2. Quantas vezes o(a) sr(a) já utilizou os serviços presenciais disponibilizados nas Unidades 
do Na Hora? [excluída a opção “Nunca fui ao Na Hora”]

No geral, os 
entrevistados 
foram 4 vezes 
ou menos



B5-B10. Em uma escala de 1 a 5, em que 1 é péssimo e 5 é ótimo,...

+Negativas +Negativas

-Positivas



Unidades já frequentadas 

B4. Em quais unidades do Na Hora o(a) sr(a) já foi? [marque mais de uma]



B4. Em quais unidades do Na Hora o(a) sr(a) já foi? [marque mais de uma]
B18. Qual é a Região Administrativa da residência atual do(a) sr.(sra)?

·       Na Hora Brazlândia: A maior parte (76,3%) dos visitantes são moradores 
de Brazlândia;     

      Na Hora Ceilândia: A maior parte (51,3%) dos visitantes são moradores 
de Ceilândia e Taguatinga (12,7%);

·       Na Hora Gama: Parte significativa dos atendidos vêm do Gama (45,3%). 
Ainda assim, há um atendimento significativo de moradores de Santa 
Maria (20,4%) e de moradores de Fora do DF (17,2%);

·      Na Hora Riacho Fundo: os entrevistados são bem distribuídos entre as 
RAs, com os principais atendimentos sendo realizados a moradores do 
Riacho Fundo (13,9%), Riacho Fundo 2 (9,8%), Samambaia (9,2%), 
Águas Claras (7,7%) e Taguatinga (7,7%);

·     Na Hora Rodoviária: os entrevistados são bem distribuídos entre as RAs, 
com os principais atendimentos sendo realizados a moradores do Plano 
Piloto (12,3%), Ceilândia (7,4%), Samambaia (6,6%) e Fora do DF 
(6,1%);

·    Na Hora Sobradinho: atende principalmente pessoas de Sobradinho 
(44,6%), Planaltina (17,3%) e Sobradinho 2 (15,6%). 

·    Na Hora Taguatinga: atende principalmente pessoas de Taguatinga 
(24,0%), Samambaia (16%), Ceilândia (11,4%) e Águas Claras (10,2%) e  
Vicente Pires (5,9%);  



Gostaria de uma unidade do Na Hora na RA onde mora?

B17. O(A) sr. (sra) gostaria de um Na Hora na sua Região Administrativa?



B17. O(A) sr. (sra) gostaria de um Na Hora na sua Região Administrativa? [excluídas as respostas “Não” e “Não Sabe”]
B18. Qual é a Região Administrativa da residência atual do(a) sr.(sra)?

RAs que já possuem 
unidades do Na Hora

RAs que não possuem 
unidades do Na Hora



Já utilizou o autoatendimento do Na Hora?

B13. O/A sr/sra já utilizou o autoatendimento do Na Hora alguma vez?

É evidente que o 
serviço não é 
muito conhecido 
pela população



Conhece o Site do Na Hora?

B14. O/A sr/sra conhece o site do Na Hora? [excluídas as respostas “Não sabe”]
A3. Em qual faixa de idade o(a) senhor(a) se encontra?

● O Site do Na Hora é mais conhecido 

do que o terminal de autoatendimento;

● Ainda assim, a ferramenta é 

desconhecida por, em média, 56,3% 

dos entrevistados;

● Percebe-se que o desconhecimento é 

maior para as faixas etárias mais 

avançadas. 

● Apesar disso, o desconhecimento é 

alto em todas as faixas.



Sugestões de Órgãos Parceiros

B12. Qual o órgão ou serviço que gostaria que fosse disponibilizado nas Unidades do Na 
Hora? [Marque mais de uma]



Sugestões de Ferramentas

B16. Quais facilidades o(a) sr.(sra.) gostaria que fossem implementadas no Na Hora? 
[Marque mais de uma]



B16. Quais facilidades o(a) sr.(sra.) gostaria que fossem implementadas no Na Hora? [Marque mais de uma]
A3. Em qual faixa de idade o(a) senhor(a) se encontra?
A4. Qual o Sexo do Entrevistado?

Sugestões de 
Ferramentas

● Whatsapp e o App foram 
as ferramentas mais 
citadas;

● Mulheres favorecem mais 
o WhatsApp

● Homens ficam mais 
divididos entre as 
ferramentas.



Motivos de Nunca ter Utilizado os Serviços do Na Hora

B3. Qual a razão para nunca ter utilizado os serviços prestados no Na Hora? (marque mais 
de uma)

No geral, os 
entrevistados 
indicaram nunca 
terem utilizado os 
serviços por nunca 
terem precisado 
usar, o que pode 
ser visto como algo 
positivo.



Resultados e Conclusões
❏ Os serviços do Na Hora são bem avaliados pela população. Tempo de Espera e Agendamento 

apresentaram as piores avaliações, apesar de ainda serem positivas; 
❏ As unidades mais visitadas pela população são as da Rodoviária, Taguatinga e Ceilândia;
❏ Há uma demanda por postos do Na Hora nas RAs de moradia da população. Relata-se uma 

demanda, também, de pessoas de Fora do DF pelo serviço;
❏ Algumas pessoas não identificam que há serviços do Na Hora na própria RA; 
❏ O Site e o Autoatendimento são ferramentas pouco conhecidas, sobretudo entre os mais 

velhos;
❏ A população indicou ter interesse na parceria entre o Na Hora e a Receita Federal; 
❏ No geral, a população sugeriu a criação de um Whatsapp (51,5%) e de um App (46,6%). 

Mulheres deram preferência a criação de um Whatsapp, enquanto homens ficaram mais 
divididos entre as ferramentas. 

❏ Os entrevistados que nunca utilizaram os serviços do Na Hora indicaram, no geral, nunca 
terem precisado usar. 



Faixa Etária dos Entrevistados que Já Utilizaram os Serviços do Na Hora

A3. Em qual faixa de idade o(a) senhor(a) se encontra?



Sexo dos Entrevistados que Já Utilizaram os Serviços do Na Hora

A4. Qual o Sexo do Entrevistado?



Faixa de Renda dos Entrevistados que Já Utilizaram os Serviços do Na Hora

B19. Por mês, qual a renda da sua família? 



RA dos Entrevistados que Já Utilizaram os Serviços do Na Hora

B18. Qual é a Região Administrativa da residência atual do(a) sr.(sra)?



Obrigado! 
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