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Conceitos trabalhados

 Momentos da Verdade

 Diferença entre tratamento e atendimento

 Gestão de atendimento

 Dicas de linguagem cidadã

 Gestão de relacionamento

 

Referências bibliográficas

Autores: Karl Albrecht, Philip Kotler, Regis McKenna, Miriam Bretzke,
Michael Porter, Sérgio Almeida, Peppers & Rogers e Richard Normann,
Christopher Lovelock e Lauren Wright.

Material

 Fugindo do “burocratês”: como facilitar o acesso do cidadão ao serviço
público. Dicas de como comunicar um serviço público para o seu
público-alvo utilizando linguagem cidadã. Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização (Gespública).

 Manual de Atendimento de Ouvidoria – OGDF.
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Importância do atendimento para o serviço de ouvidoria

Serviços 
(atendimento)

Ouvidoria 
(atendimento)

Mídia e redes sociais

Publicidade de utilidade pública

Momentos da Verdade 

 

Serviços/Atendimento

– Pronta resposta

– Foco na agilidade e 
facilidade de entrega

Ouvidoria/Atendimento

– Requer tempo para análise

– Foco na humanização
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Etapas

Acolhimento

Registro

Análise da demanda

Encaminhamento para 
área técnica

Formulação da resposta

RELACIONAMENTO

RELACIONAMENTO

Tratamento

ATENDIMENTO

 

Cidadãos

Canais de atendimento

Internet

Central 162

Presencial

Smartphone
OUV-DF

Eventos públicos
OUVIDORIA 

ITINERANTE
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Como tratar outras formas de contato?

Rede social

Telefone fixo
Fale conosco ou 

e-mail

WhatsApp

 

Acolhimento
Foco nas boas práticas de cordialidade

Atendimento
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Acolhimento
Foco nas boas práticas de cordialidade

1. Pergunte o nome da pessoa;

2. Utilize o vocativo “senhor” ou “senhora” quando:

2.1. a pessoa tiver aparentemente mais de 60 anos;

2.2. aparentemente acima de 25 anos pergunte como a pessoa prefere
ser chamada;

2.3. jovens aparentemente até 25 anos NÃO devem ser chamados de
“senhor” ou senhora”, parece pejorativo.

 

3.1. Cabeça erguida;

3.2. Coluna ereta;

3.3. Gestos suaves;

3.4. Fisionomia tranquila;

3.5. Capacidade de colocar-se no lugar do 

cidadão;

3.6. Atenção individualizada;

3.7. Não interromper o interlocutor;

3.8. Prestar atenção aos detalhes;

3.9. Sinalizar, com gestos, expressões faciais e 

falas (função fática).

3. Demonstre prontidão para atender

3.10. Identificar o tipo de personalidade do 
cidadão;

3.11. Ser direto, simplificando ao máximo a 
mensagem;

3.12. Evitar o uso de gírias ou termos de difícil 
compreensão;

3.13. Procurar entender a visão do 
interlocutor;

3.14. Certificar-se de que o cidadão entendeu 
a mensagem.
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Lembre-se de se colocar no lugar do outro!

 

1o registro

1. Explique que terá que realizar o cadastro, mas será apenas uma vez;

2. Informe que o sistema funciona como uma conta de e-mail;

3. Esclareça que os dados são amparados pelo sigilo e que é importante
fornecer todas as informações por serem base para melhorias nos serviços
e criação de projetos;

4. Ressalte a importância de informar o e-mail para acompanhar o andamento
da demanda.

Registro
Foco no levantamento de dados e na qualidade do relato
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A partir do 2o registro

 Verifique o histórico do cidadão;

 Não é a primeira vez que ele procura o governo;

 Não o trate como um desconhecido.

 

1. Faça uma busca pelo CPF do cidadão e verifique os assuntos e as
situações das manifestações registradas. Isso irá prepará-lo para o
diálogo;

2. Verifique se já tem uma manifestação com resposta definitiva sobre o
mesmo assunto e de autoria da mesma pessoa. Se tiver, abra uma
manifestação vinculada;

3. Após o primeiro momento em que o cidadão relatou sua demanda de
forma livre e espontânea, faça perguntas que auxiliem na
complementação das informações:
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 o quê;

 quando;

 onde;

 nome das pessoas envolvidas;

 horário do fato;

 detalhes como número de placas de carro, linhas de ônibus, nome dos
estabelecimentos etc.

 

Análise da demanda

Foco no assunto e nas possibilidades de resposta

1. O assunto é de competência da sua instituição?

1.1.Tem dúvida? Verifique nas Cartas de Serviços.

1.2. Se não for, tramite via sistema para o Controle de Qualidade,
indicando o responsável.

2. Crie um banco de informações para os assuntos mais demandados.

2.1. CUIDADO com resposta padrão. Respeite as especificidades do
relato.

2.3. Se for uma informação dinâmica, entre em contato com a área
apenas para confirmar a resposta. Isso trará agilidade ao atendimento.
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A Carta de Serviços é o instrumento no qual todos os órgãos e entidades
relatam os serviços prestados com todos os detalhes necessários para
sua solicitação.

Caso identifique cartas que não estejam completas ou com o conteúdo
que não esteja claro, registre reclamação ou sugestão no Ouv-DF em seu
nome.

 

Dinâmica “Isto não é meu!”
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 Necessidade de disponibilizar mais
informações aos cidadãos sobre os
serviços prestados.

 Desconhecimento das instituições
do próprio governo sobre o que cada
uma faz.

Por que Carta de Serviços

 

É um conjunto de informações que
orienta o cidadão sobre os serviços
prestados por um órgão ou entidade,
as formas de acesso a esses serviços
e os respectivos compromissos e
padrões de qualidade de atendimento
ao público.

O que é
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O que se pretende

Facilitar o acesso do cidadão 
aos serviços públicos.

 

O que deve conter 
na Carta de Serviços
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Equipe da Carta de Serviços

Ouvidoria

Planejamento

Área finalística 
que presta o 

serviço.
Cidadão

Comunicação

 

Formatos da Carta de Serviços

PDF

On-line

Presencial

Resumida
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Onde estão as cartas de serviços?

No Portal do Governo do Distrito Federal, podem ser visualizadas por:

 público;

 tema;

 órgão.

 

Nos sites institucionais – link localizado na lateral direita.
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Versão on-line da Carta de Serviços
Página inicial do sítio

 

Versão on-line – Exemplo Metrô-DF
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Evolução do Programa

2015

Construção e publicação                      
da 1ª versão em PDF

2016 

Padronização 
visual dos ícones 
e ajuste no 
formato de 
publicação

Versões em PDF

(melhoria na linguagem)

Versões digitais

(facilidade de acesso)

2018

Simplificação                     
e digitalização                 
dos serviços

Grupo de Trabalho 
OGDF e Seplag

2017

 

Encaminhamento para área técnica
Foco na articulação e no relacionamento interpessoal

1. Qual área interna é responsável pelo assunto?

2. Tramite via sistema para área responsável

2.1. Se tiver enviado memorando, registre o número nas providências
adotadas.

3. Acompanhe os prazos de devolução.

3.1. Por volta de uma semana, vá pessoalmente e, com tom de bate-
papo, diga que gostaria de entender melhor como funciona tal
processo para que possa dar uma resposta mais completa ao cidadão.

 



17 
 

 

Interaja com a área responsável e com quem mais for necessário 
para conseguir obter a resposta.

Lembre-se que você tem um prazo a cumprir e que alguém espera 
ansiosamente a sua resposta.

Mas não se esqueça de que você depende não só de uma área, 
mas de pessoas. 

Cuide do relacionamento interpessoal!

 

Formulação da resposta
Foco na tempestividade e suficiência das informações

Resposta preliminar

1. Relate alguma informação sobre a manifestação ainda que não esteja
completa. Informe que são apenas informações iniciais e que receberá a
resposta definitiva até xxx dia.

2. Insira um encerramento
Prezado Cidadão,
Informo que ...
Estas informações são preliminares até dia xx será enviada a resposta
definitiva.
Atenciosamente,
Ouvidoria XXXX
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Caso não tenha informação relevante para relatar, diga:

Sua demanda depende de análise da área xxx. Informamos que foi
encaminhada e que, até dia xx, será enviada resposta definitiva.

 

Resposta definitiva

1. Descreva a providência adotada e informe o prazo de execução,
conforme informações apresentadas na Carta de Serviços (informe o
nº da página e o endereço eletrônico para acesso).

2. Trabalhe o texto da resposta após recebimento da área interna.

3. Caso não apresente consistência, devolva à área para
complementação. A depender do prazo de resposta e complexidade
do assunto, vá pessoalmente conversar com o técnico responsável.
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Preze pela linguagem cidadã.
O texto deve ser compreensível a qualquer pessoa que o ler.

Coloque-se no lugar do cidadão!
Revise a resposta e verifique se você mesmo ficaria satisfeito com ela.

Não deixe área técnica enviar resposta definitiva.
Cuide da qualidade da informação prestada. 

 

Dicas de linguagem cidadã
Foco no público-alvo
O que usar

 Inicie com o vocativo: Prezado Cidadão. Atenção à adequação ao gênero,
na dúvida coloque (a) e (ã);

 Inicie com a informação principal, que deve constar no primeiro
parágrafo. Organize as informações em parágrafos por ordem de
importância;

 Inclua na resposta apenas informações essenciais para o entendimento.
Evite dar muitas voltas, seja direto e objetivo;

 No encerramento, coloque frases curtas e com informações úteis;
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 Use a ordem direta (sujeito-verbo-predicado) e a voz ativa;

 Quando houver orientações com muitas etapas, utilize tópicos;

 Escreva sempre de forma afirmativa;

 Sempre deve ser feita a revisão do texto da resposta, preferencialmente,
por outra pessoa e não pela pessoa que escreveu;

 Encerre com “Atenciosamente, Ouvidoria XXXX”.

 

 Siglas. Escreva sempre o nome de áreas e serviços por extenso;

 Jargões técnicos. O cidadão não é obrigado a compreender os termos
usados com recorrência na Administração Pública, como LOA, PAD etc.;

 Não aproveite textos antigos, isso evitará erros;

 Não use expressões nas quais uma palavra é suficiente para expor a
mesma ideia;

 Nunca diga que a informação prestada veio da área técnica, até porque,
em geral, essa área é que repassará as informações para a ouvidoria
responder ao cidadão.

Dicas de linguagem cidadã
Foco no público-alvo
O que evitar
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Formulação da resposta
Verifique o equilíbrio da resposta apresentada!

OUVIDORIA

 

Avaliação do cidadão
Foco na necessidade

Avaliação

1. Resolvido;

2. Não resolvido.

Pesquisa de satisfação

1. É papel da ouvidoria incentivar a participação na pesquisa;

2. Hoje, é feita apenas pela internet;

3. Perguntas diferentes, de acordo com as tipologias.
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Manifestação vinculada
Cuidado especial

1. O cidadão já está no terceiro momento de registro de insatisfação.
Normalmente, decorre de denúncia ou reclamação;

2. Leia o texto do relato e da resposta da manifestação anterior;

3. Conheça todo o histórico de manifestações do cidadão;

4. Verifique se há possibilidade de reverter a situação, de acordo com a
demanda do cidadão;

5. Caso não haja, deixe claro que analisou cuidadosamente e considerou
todas as argumentações dele.

 

Ouvidor –
Gestor

(atitude 
positiva)

Seja um 
agente de 

mudança de 
cultura. Faça cursos 

com 
frequência.

Diariamente, 
leia jornais e 

o DODF.

Proponha 
melhorias 
internas.

Leia todas 
as Cartas 

de 
Serviços.

Crie novos 
projetos.

Prepare-se para ser um Ouvidor
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Exemplos positivos e negativos

 

Formulação da resposta
Foco na tempestividade e na suficiência das informações
Exemplo positivo
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Formulação da resposta
Foco na tempestividade e na suficiência das informações
Exemplo negativo

 

Formulação da resposta
Foco na tempestividade e na suficiência das informações
Exemplo negativo
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Etapas da análise da demanda

1. O assunto e a tipologia foram marcados de forma correta?;

2. O assunto é de competência da sua instituição?;

3. Há as informações mínimas para análise e encaminhamento?;

4. Qual a área interna responsável (uma ou mais)?;

5. Elaborar texto claro e direto para encaminhamento à área responsável;

6. Há necessidade de interlocução presencial com a área interna que irá
enviar as informações para elaboração da resposta?

 

Atividade final

1. Todos em dupla;

2. Formar um grande círculo, cada um ao lado da sua dupla;

3. Diga seu nome, onde trabalha e porque trabalha na ouvidoria;

4. O seu par, com base na forma como você se apresentou, vai tentar
adivinhar as coisas que você gosta e do jeito como você é (extrovertido
ou tímido, esporte, música, comida, lazer etc.);

5. Você vai dizer se ele acertou.
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Acolhimento
Como agir diante de situações delicadas. 

1. Pessoas que gritam, ofendem ou ameaçam;

2. Pessoas que solicitam orientação, relatando fato pouco provável;

3. Pessoas com transtornos mentais ou inverossímeis. Ex.: “Tenho um
chip implantado no corpo”;

4. Questão entre particulares ou de competência de outra esfera;

5. Manifestantes frequentes. Assunto novo ou repetição da mesma
demanda?

 

Coordenação de Planejamento
ouvicom@cg.df.gov.br

(61) 2108-3375

Coordenação de Atendimento ao Cidadão
Roberson Bruno Lobo Olivieri

Coordenador
denuncia@cg.df.gov.br 

(61) 2108-3309

Ouvidoria-Geral do Distrito Federal
www.ouvidoria.df.gov.br
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http://egov.df.gov.br
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