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1. INTRODUÇÃO 


AOuvidoriaéumespaçoparaaorganizaçãodacomunicaçãoentreocidadão

e o Governo, que garante a participação popular, a transparênciaeauxilianaeficiênciada
prestaçãod
 oss erviçosp
 úblicos. 
O objetivo da Ouvidoria é ser mediadora entre os cidadãos e o órgão,
promovendoarticulaçãoentresetoreseoutrosórgãosembuscadesolucionarasdemandas
apresentadas,d
 ef ormac élere,z elosae e ficaz. 
A escuta qualificada e humanizada focada na empatia e compreensão do
contexto do cidadão e da comunidade, possibilita melhor direcionamento da demanda,
facilitando a prestação de serviço com maior qualidade, mais célere, beneficiando a
comunidaded
 ef ormam
 aisa mplae t razendom
 aiorq
 ualidaded
 ev ida. 
A equipe da Ouvidoria Seccional do Guará conta hoje com a Ouvidoria
Substituta Vania Cristina Barbosa Santana e o Assessor Maurício de Lima Dias, prestando
atendimento presencial na sala exclusiva para os atendimentos de ouvidoria de
segunda-feiraà s exta-feira,d
 as0
 8hà s1
 2he 1
 4hà s1
 8h. 
Presta ainda esclarecimentos através do telefone geral da Administração
Regionald
 o3
 686.2425e p
 ora plicativod
 em
 ensagensw
 hatsapp6
 19
 8199.1064.
Neste contexto de mediadora e responsável pelo monitoramento da
produtividade das demandas, apresentamos o Relatório do 2º trimestre de 2021, para
análise e implementação de sugestões, visando auxiliar oalcancedas metasinstitucionais
destaA
 dministraçãoR
 egionald
 oG
 uará. 








2. DOSD
 ADOS 
2.1- V
 ISÃOG
 ERAL 
2.1.1- T otald
 eM
 anifestaçõesr ecebidas 
No 2º trimestre de 2021 - 01/04/2021 a 30/06/2021, a Ouvidoria da
Administraçãod
 oG
 uarát eveu
 mt otald
 e3
 07M
 anifestaçõesr ecebidas. 


TOTAL

3
 07 

Respondida 

1 72

Resolvida

4
 8

Resolvidaapósrespostacomplementar

2
 6 

Nãoresolvida

5
 7 

NãoResolvidaapósrespostacomplementar

0
 4 



Realizamosd
 uranteo
 p
 eríodo: 








Forama indap
 rotocoladas1
 4R
 eclamaçõesA
 nônimas,r epresentando4
 ,6%d
 o
totald
 em
 anifestaçõesr ecebidas. 






















Tivemos ainda 12 Manifestações vinculadas, sendo todas respondidas. 09
foram avaliadas pelos cidadãos, sendo 05 Resolvidas, 01 Resolvida após resposta
complementare04NãoResolvidas,gerandooíndicederesolutividadede56%.03delasnão
forama valiadasp
 elosc idadãos. 

















2.1.2- T otald
 eM
 anifestaçõesp
 orC
 anald
 ee
 ntrada 
Quantoà f ormad
 ee ntrada,m
 anteve-sea p
 redominânciad
 os istemaO
 UV-DF
presencial,s eguidap
 eloT elefone1
 62. 


















2.1.3- T otald
 eM
 anifestaçõesp
 orC
 lassificação 
Quanto à classificação das manifestações, nota-se o predomínio de
Solicitações,s eguidap
 elasR
 eclamações. 
















2.1.4- Í ndiced
 eC
 umprimentod
 op
 razod
 er esposta 
Apenas05respostaspreliminaresforamenviadasforadoprazolegaldeaté10
dias. 











2.1.5- R
 ankingd
 eA
 ssuntosm
 aisr ecorrentese
 d
 emandados 
Permanecemos com o assunto Tapa buraco liderando as solicitações e
reclamações de prestação de serviço. Cabe salientar que nomêsdemaio/2021aNovacap
não conseguiu fornecer massa asfáltica para a Administração do Guará, apresentando
dificuldade na aquisiçãodeinsumoscomoemulsão,eemvirtudedefalhasmecânicasede
energian
 aU
 sina. 
















2.1.6- Í ndiced
 er esolutividade 
Em2
 4/07/2021,a r esolutividadea presentou-see m5
 4%. 
Apesardas307manifestaçõestratadasnoperíodo,tivemosapenasavaliações
dosc idadãoe m1
 35d
 elas,o
 q
 uec orrespondea 4
 3,97%d
 ot otal. 

















2.1.7- Í ndiced
 es atisfaçãoc omo
 s erviçod
 eO
 uvidoria 



















2.1.8- O
 utrasa çõesd
 eO
 uvidoria 
Devido a pandemia de Covid-19 em decorrência do estado de calamidade,
bemcomoaosprotocolosdesegurança,nãofoipossívelarealizaçãodeeventosnoâmbito
doG
 overnod
 oD
 istritoF ederal. 
2.1.9 - Providências adotadas pela administração pública nas soluções das
demandasd
 eo
 uvidoriasa presentadas 
Continuidade nas tratativas entre Ouvidoria/Ouv, Coordenação de
Licenciamento, de Obras e Manutenção/COLIC, Diretoria de Obras/DIROB e Gerência de
Execução de Obras/GEOB, para estabelecimento de estratégias para agilizar os trâmites
internose d
 em
 onitoramentod
 ed
 emandas. 
Foram revisados os fluxos detrabalhoatendendoanecessidadedossetores,
manutençãodeplanilhadeacompanhamentodoGoogleDrive,facilitandoocronogramade
atendimento, bem como realização de filtragem de demandas prioritárias, possibilitando
atendimentosd
 em
 aiorn
 úmerod
 ed
 emandasp
 orlocalidade. 
Estabelecimentodeparceriasecontatoscomáreasespecializadasdeórgãodo
Governod
 oD
 istritoF ederalv isandoa tendimentod
 asd
 emandas. 
2.1.10 - Total de manifestações recebidas pela Serviço de Informação ao
Cidadãoe
 s ituaçãod
 op
 edido 
Foram protocolados 07 pedidos de informação, dos quais 03 não eram
pedidosd
 einformaçãoe 0
 4o
 btiveramr espostad
 es etoresd
 estaR
 A-GUARÁ. 














2.2- D
 ADOSM
 ENSAIS 
2.2.1- A
 BRIL 







































































































































2.2.2-  MAIO 















































































































































2.2.3-  JUNHO 









































































































































3. DAA
 NÁLISED
 OSD
 ADOS 

3.1- N
 oq
 uesitom
 anifestaçõesr ecebidasp
 elau
 nidade 
Conforme dados do Painel Ouvidoria do Distrito Federal, as demandas de
ouvidoriasti
 veramd
 ecréscimod
 e1
 6,58%, e mc omparaçãoa o1
 ºt rimestred
 e2
 021. 
Amédiamensaldemanifestaçõesrecebidas pelaseccionaldoGuará,somava
aproximadamente 123 manifestações nos primeiros três meses de 2021, passando para
aproximadamente 117 manifestações mensais nos meses de abril emaio,porémsofrendo
quedaa centuadae mjunhod
 e2
 021. 
A variação acentuada pode ser explicada pelas dificuldades enfrentadas a
partir de maio de 2021, pela NOVACAP na aquisição de insumos para a confecção e 
fornecimentodemassaasfáltica,impactandodiretamentenasdemandasenaresolutividade
do2
 ºt rimestre. 
















3.2- N
 oq
 uesitom
 anifestaçõesp
 orc anaisd
 ee
 ntrada 
Conforme dados do Painel Ouvidoria do Distrito Federal, as demandas por
canais de entrada de ouvidorias, mantiveram predomínio do OUV-DF, primeiramente com
atendimento presencial na Administração com 131 manifestações e outras 90 demandas
realizadasp
 elosc idadãosa travésd
 os ited
 aO
 uvidoria,s eguidop
 eloT elefone- C
 entral1
 62. 



Mesmo com as medidas restritivas, o atendimento presencial na seccional
predominou de forma ampla, uma vez que além dosatendimentosaosidosos,aseccional
ampliouoatendimentoaoscidadãosdetodasasidades,mantendoosprotocolossanitários
adequados.Cabetambémressaltarquenomêsdejunhode2021ocorreramproblemascom
ac entrald
 ea tendimento1
 62,a umentandoa p
 rocurap
 ora tendimentop
 resencial. 

3.3- N
 oq
 uesitom
 anifestaçõesp
 orc lassificação 
As demandas de ouvidorias por classificação manteve a predominância das
Solicitações,s eguidap
 elasR
 eclamações,S ugestões, P
 edidod
 eInformaçãoe E logios. 
Nota-se também que muitas das reclamações possuem características de
solicitação. 

3.4- N
 oq
 uesitoíndiced
 ec umprimentod
 op
 razod
 er esposta 
Amédiadoíndicedecumprimentodeprazoapresentoucaiuemrelaçãoao1º
trimestred
 e2
 021,n
 ao
 rdemd
 e3
 3,49%  












Como visto no gráfico acima, maio foi o mês com maior índice de prazo de
resposta,talfatosedeupelasituaçãoapontadapeladificuldadedefornecimentodemassa
asfáltica. 






3.5- N
 oq
 uesitod
 er ankingd
 ea ssuntosm
 aisr ecorrentese
 d
 emandados 
AsdemandasdeTapaburaco,Coletadeentulhos,RecolhimentodeInservíveis
eR
 ecolhimentod
 eg alhoss ãoo
 sa ssuntosd
 em
 aiorc onstânciad
 ed
 emandas. 
Limpeza e Conservação foi um assunto bastante demandado em abril,
contudoanalisandoasdemandasemelhorandoasinterpretaçõesdosrelatos,estaseccional
passou asolicitarcadamaismaisadequaçõesdeassuntosparadefatomonitorardeforma
maisp
 rofícua 
Oserviçodetapaburacoacabasendobastanterecorrente,principalmentena
estação chuvosa onde se intensifica. Já a coleta de entulhos teve decréscimo devido aos
esforços junto a populaçãoparautilizaçãodoserviçodePapa-Entulhoeimplementaçãode
cronogramad
 er ecolhimentoc onstantesn
 ac idade. 














3.6- N
 oq
 uesito d
 eíndiced
 er esolutividade 
Emrelaçãoàmédiado1ºtrimestrede2021,houveumaquedaacentuadade
28,7%doíndice,explicitadoprincipalmentenomêsdemaio,motivadopelaintermitênciada
operação Tapa buraco. Cabe ainda salientar que mesmo com os esforços da equipe em
mantercontatocomocidadão,enviararespostapelosistemadeouvidoria,56%dototalde
demandas do período não foram avaliadas pelos cidadãos, o que torna a média do 2º
Trimestre- 5
 5%, n
 ãofi
 dedignap
 araa náliser eald
 aR
 esolutividade. 









3.7- N
 oq
 uesitod
 eíndicesd
 es atisfação  
ConformeoPlanodeAçãoAnual-SIGO/DF-2021emseuQuadroresumo,as
Ouvidoriasd
 evemb
 uscara lcançara ss eguintesm
 etasp
 rincipais: 












A média dos índices apurada para o 2º Trimestre de 2021 atingiu de forma
satisfatória as metas estabelecidas apesar das dificuldades relatadas, o que demonstra o
empenhoe a a ssertividaden
 osp
 rocedimentosa dotadosp
 ore staO
 uvidoriaS eccional. 



















4. DASS UGESTÕES 

4.1- E mr elaçãoa os istemad
 eO
 uvidoria 

A)
Sugerimosqueaavaliaçãodademandapossaserrealizadaatravésda
Central 162 com a devida identificação do cidadão, visto a dificuldade especialmente de
idososp
 araa cessare -maile u
 tilizaro
 s istemad
 oO
 UV-DF; 

B)
Sugerimos também a implementação da ferramenta Google Forms,
comasmesmasinformaçõesjácontempladaspararespostadaresolutividadeepesquisade
satisfação,paraenviodelinkdiretamenteaocidadãopormeiodeaplicativodemensagens-
Whatsappe/ouTelegram-facilitandoeagilizandoaobtençãodosdados.Cumprefrisarque
notamosqueaferramentadeenviodemensagempore-mailnãotemsemostradoeficaz,já
quea f erramentap
 erdeue spaçop
 arao
 sa plicativosd
 em
 ensagens; 

C)
SugerimosqueosoperadoresdosistemadeOuvidoriapossamrealizar
av inculaçãod
 ed
 emandas,q
 uandof oremp
 rotocolarn
 ovasd
 emandasr elacionadas; 

D)
Sugerimos que a qualquer tempo o cidadão demandante possa
reavaliar a demanda requerida, independente do envio de nova resposta complementar,
facilitandoe a gilizandoa a tualizaçãod
 osíndicesd
 er esolutividade;e  




E)
Sugerimos que o corpo das respostas preliminar, definitiva e
complementar, bem como a tramitação, sejam formatadas com parágrafos, facilitando a
leitura dos cidadãos, além de tornar a visualização mais adequada e esteticamente
agradável. 


5. CONCLUSÃO 

O objetivo principal do atendimento em Ouvidoria é dispor de tempo,
comprometimento,dedicaçãoeprincipalmenteaplicaraescutaqualificadaehumanizadaao
cidadão. 
Odireitoaoexercíciodacidadaniaparaocidadãoinicia-secomaaquisiçãode
informações e esclarecimentos qualificados e precisos, onde a equipe da Ouvidoria não
apenas ouve a demanda, mas escuta efetivamente a queixa interpretando o relato,
apresentando as possibilidades e procedimentos disponíveis ao cidadão para a efetiva
obtençãod
 oss erviçosp
 úblicos. 
De nada adianta apenas ouvir e transcrever relatos se no momento da
construção do texto da demanda, o operador do sistema de Ouvidoria não entender as
nuances e detalhar os anseios apresentados, pois para uma resposta de qualidade e
satisfatória, o órgão que receberá a demanda deve estar munido de tantos elementos
possíveisp
 araa nálisee a tendimentod
 op
 edido. 
Somente com constantes capacitações, atualizações e muito diálogo, o
cidadãoreceberáoatendimentoqueanseiaporpartedaAdministraçãoPública.Cabeanós,
servimosaoscidadãoscomprestezaeeficiência,criandomecanismoseestratégias juntoàs
áreas técnicas dos órgãos para implementar/adequar fluxos detrabalho,comutilizaçãode
ferramentasf acilitadorasd
 em
 onitoramento. 
Assim, com todos esses elementos descritos,aAdministraçãoRegionaldo
Guará, tem buscado atender as demandas da comunidade de forma mais especializada e
humanizada,visandonãosomenteviabilizareagilizaraprestaçãodosserviçospúblicos,mas
principalmentem
 elhorara q
 ualidaded
 ev idad
 an
 ossac omunidade. 
Brasília,J ulhod
 e2
 021. 

VaniaC
 ristinaB
 arbosaS antana 
Ouvidora-Substituta 
RA-GUARÁ  

