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Curso

Programa de formação em ouvidoria: 
Gestão do atendimento de ouvidoria

Roberson Bruno Lobo Olivieri

 

Gestão de atendimento ao cidadão

Ouvidoria-Geral do Distrito Federal (OGDF)

Imagem: http://www.govbr.com.br/produtos/administracao-de-receitas
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Objetivos

 Missão e valores do Sistema de Gestão de Ouvidorias do Distrito
Federal (SIGO/DF);

 O ouvidor:

» conhecimentos técnicos;

» habilidades;

» atitudes;

» uso da ferramenta SEI.

 

Missão do SIGO/DF

Acolher o cidadão e promover a participação social na melhoria dos
serviços públicos.
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Valores do SIGO/DF

Acolhimento: em ouvidoria, é uma postura ética; é o compromisso de
receber bem o cidadão, reconhecer seu protagonismo, escutá-lo
ativamente, compreender seus pedidos e dar respostas adequadas às
suas necessidades. Requer empatia.

www.youtube.com/watch?v=gPASDkS3F98

 

Ética: código construído a partir do conjunto de valores morais,
históricos e culturais para orientar a conduta humana, o equilíbrio e o
bom funcionamento social do grupo. Nesse sentido, relaciona-se com o
sentimento de justiça social.

Decreto no 37.297 de 29 de abril de 2016 (ver artigo 6o do Código
de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo
do Distrito Federal)

Efetividade: capacidade de produzir os resultados pretendidos,
prezando pela qualidade do serviço, assegurando o cumprimento da
missão e a excelência da imagem institucional.
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Compromisso: acordo; engajamento; pacto; promessa mútua. Empenho
de cumprir a responsabilidade assumida.

Confiabilidade: credibilidade; fidelidade; característica de quem
conquista a confiança de outra pessoa. Capacidade de desenvolver ações
de ouvidoria em circunstâncias rotineiras ou inesperadas, mantendo a
qualidade dos resultados e possibilitando ao cidadão o sentimento de
confiança.

Dinamismo: vitalidade; entusiasmo; energia; conjunto de forças que
estimulam, movimentam ou animam as pessoas. Agilidade e proatividade
no desenvolvimento das ações realizadas na ouvidoria.

 

Inovação: novidade; revolução; modificação. Adoção de novos métodos,
técnicas e tecnologias no exercício do controle social.

Transparência: nitidez, lisura. Clareza na divulgação pública das ações
de acesso e resultados institucionais, garantindo o cumprimento da Lei
de Acesso à Informação e disposições referentes ao Portal da
Transparência.

Responsabilidade social: conduta adotada por indivíduos e instituições
com o propósito de contribuir para uma sociedade mais justa, sendo
fundamental o fortalecimento da participação social. Com esse objetivo, a
ouvidoria oferece oportunidades para o cidadão falar, sugerir, apontar
falhas, propor soluções e também se reconhecer como um dos agentes de
mudança nesse processo.
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Habilidades do ouvidor (estudo de caso)

A denúncia foi registrada de forma anônima e apresenta elementos
suficientes para o início de uma investigação preliminar (IN no 4/2012 –
STC, art. 1o, § 2o). O denunciado é o chefe de gabinete da autoridade
máxima do seu órgão. Tendo em vista que a mesma denúncia foi
apresentada em outros órgãos internos e externos de controle
(CGDF/MPDFT), o assunto começou a circular nos corredores até ser de
conhecimento do denunciado. Ele, então, exigiu ao ouvidor a apresentação
do conteúdo da denúncia, visando a identificar o autor, ressaltando que
ele mesmo responderia a manifestação.

 

Na sua opinião qual seria a conduta
mais adequada a partir desse momento?
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Lidar com imprevistos e conflitos internos (entre servidores) ou externos
(cidadão X Estado) é uma habilidade importante. O mais recomendado
nesse momento é manter a postura ética e, em tom equilibrado entre
o legal e o humano, deixar claro o correto a ser feito. Nesse caso, em que
o assunto sigiloso deve ser direcionado exclusivamente à autoridade
competente, para a abertura de sindicância (Instrução Normativa no 4/
2012, art. 1o, § 1o), o ouvidor deve apresentar formalmente a
manifestação, juntamente com o posicionamento técnico – prazos de
resposta, necessidade de elaboração de relatório de apuração à OGDF
e ressalva quanto à manutenção do sigilo. O relatório de apuração deve
conter as providências adotadas, no sentido de apurar os fatos relatados.

 

Desdobramentos possíveis

 A resposta veio assinada pelo acusado:

» nesse caso o ouvidor deve entrar em contato com a autoridade
competente pela instauração de sindicância, informando a quebra do
sigilo da denúncia, reiterando a necessidade de elaboração do
relatório de apuração, com informações prestadas pela autoridade
competente e sugestão de melhoria no procedimento de preservação
do sigilo.
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 Novas denúncias, envolvendo o mesmo acusado, no mesmo ilícito:

» devem seguir para juntada aos autos do processo da primeira
manifestação, juntamente com o despacho explicando o contexto
envolvendo todas as manifestações. O mesmo relatório de apuração
vai subsidiar resposta definitiva a todos os protocolos.

 

Atitudes do ouvidor

 Respeito à diversidade;

 Ausência de julgamento sobre os casos;

 Criatividade para o desenvolvimento de novas iniciativas e soluções de
problemas;

 Atuação integrada e cooperada com o SIGO/DF;

 Responsividade (velocidade + disposição em servir) com relação à
busca de respostas;

 Boa aparência (adequação ao ambiente de trabalho e uso do bom
senso);
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 Gestão de conflitos (identificação e direcionamento);

 Sensibilização das áreas internas na mudança de cultura, em prol do
cidadão;

 Zelo pela qualidade do tratamento.

 

O tratamento

Forma como o usuário é recebido e atendido. Apenas a etapa inicial de
um atendimento presencial ou telefônico.
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O atendimento

Conjunto de procedimentos (acolhimento, registro, resposta e pesquisa
de satisfação), visando à satisfação das demandas de informação,
produtos e serviços ao cidadão.

 Canais oficiais: Central 162, Ouvidoria presencial e internet
(www.ouv.df.gov.br) (www.e-sic.df.gov.br);

 Canais alternativos: Smartphone OUV-DF e eventos públicos de
ouvidoria itinerante.

 

O acolhimento

Etapa inicial em que as primeiras impressões são absorvidas por ambas
as partes.

 Demonstre prontidão;

 Pergunte o nome da pessoa e identifique-se;

 Identifique o tipo de personalidade do cidadão;

 Adeque a linguagem sem gírias ou termos de difícil compreensão;

 Exercite a empatia;

 Não pronuncie juízo de valor;

 Evite fazer outra atividade enquanto está atendendo.
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O registro

Foco no levantamento de dados e qualidade na produção textual

 Verificação de histórico de registros do cidadão;

 Condução do diálogo, visando a obter dados minimamente relevantes
para o encaminhamento da manifestação;

 

 Não interrompa a fala do cidadão. Ao final do relato dele, se ainda
houver necessidade de informações complementares, faça perguntas,
visando a obter:

» o quê (objeto);

» quando (data exata em que ocorreu o fato);

» onde (local com referências de onde ocorreu o fato);

» nome de pessoas envolvidas;

» horário/período do fato;

» detalhes que constam no campo de informações complementares do
Sistema OUV-DF.
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 Atenção aos detalhes (fatos novos desconhecidos pela instituição);

 Para compor o texto do relato, o que vale é a percepção do cidadão
e não a do ouvidor;

 Nos casos de reclamação, denúncia e solicitação, verificar registro
anterior sobre o mesmo assunto e autor. Em caso positivo, peça ao
cidadão para avaliar a resposta, clicando em “resolvida” ou “não
resolvida”, e recomende a abertura de manifestação vinculada.

 

A resposta

Foco na tempestividade e na suficiência das informações

 Análise da demanda – foco no assunto e nas possibilidades de resposta

» O assunto é de competência da sua pasta?

» Verificar respostas fornecidas a demandas sobre o mesmo assunto.
Se houver, apenas a validação bastaria para proceder à resposta;

» Cuidado com as respostas-padrão.

 



12 
 

 

 Encaminhamento para a área técnica – foco na articulação e no
relacionamento interpessoal

» OUV-DF: deve ser utilizado para as unidades cadastradas como
usuárias;

» SEI: utilizado para alcançar unidades ou pessoas específicas que não
utilizem o OUV-DF.

 

 Formulação de resposta preliminar – foco no assunto e na suficiência
das informações

» Prazo: 10 dias;

» Objetivo: informar ao cidadão as providências adotadas até aquele
momento. Caso não tenha informação relevante, comunique sobre o
encaminhamento e a necessidade de análise técnica sobre o fato;

» Observação: o tratamento deve ser “Sr. Cidadão” ou “Sra. Cidadã”,
respeitando o gênero informado no cadastro.
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 Formulação de resposta definitiva – foco no assunto e na suficiência das
informações

» Prazo: 20 dias;

» Prorrogação: apenas para denúncias;

» Objetivo: informar ao cidadão as providências adotadas para a solução
do caso;

» Etapas: receber a resposta da área técnica; analisar a coerência,
suficiência e justificativas para possível sigilo; adequar a linguagem
e registrar a resposta no Sistema OUV-DF.

 

A pesquisa de satisfação

Foco no entendimento sobre a satisfação do cidadão

 Formulação de resposta definitiva – foco no assunto e na suficiência das
informações

» Objetivo: incentivar o cidadão a proceder à avaliação do serviço
prestado e do atendimento de ouvidoria, ressaltando que esses dados
contribuem para a melhoria do serviço.
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Atendimento de referência

É um atendimento de qualidade, o que inclui dar um bom tratamento ao
cidadão e satisfazer, com tempestividade e suficiência, as demandas de
informação, produtos ou serviços por ele apresentadas.

Exercício prático simulado: atendimento presencial a ser realizado com
três cursistas nos papéis de ouvidor, cidadão e unidade técnica
responsável pela resposta.

 Acolhimento (tratamento), análise e registro, encaminhamento,
monitoramento, análise e registro das respostas (preliminar
e definitiva).

 

Atendimento pela Internet (autoatendimento)

Canal oficial disponível 24 horas, 7 dias por semana. Acesso feito pelo
endereço www.ouvidoria.df.gov.br e registro no sistema OUV-DF –
www.ouv.df.gov.br –, desde setembro de 2016.

Não é permitido:

 criação de perfis de ouvidoria em qualquer rede social;

 divulgação de e-mails em peças de comunicação;

 criação de Fale Conosco, em sites oficiais dos órgãos e das entidades do
Governo do Distrito Federal.
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Essa medida justifica-se pelo fato de ser obrigatório o acesso único pelos
canais formais, para fins de estatística e de padronização dos registros
das demandas no sistema.

 

Atendimento presencial

Canal oficial de contato e acolhimento ao cidadão

Questões importantes

 Ambiente físico: prepare um ambiente acolhedor, de fácil acesso e em
condições de acessibilidade para pessoas com deficiência;
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 Estrutura: móveis distribuídos de forma organizada; instalações físicas
em boas condições; condições de limpeza e conforto das dependências;
temperatura agradável; equipamentos eletrônicos funcionando de
forma suficiente para o registro da manifestação; e sinalização clara e
visível nas dependências internas;

 Postura e gestos adequados: cabeça erguida; coluna ereta; gestos
suaves; fisionomia tranquila; preparo para o atendimento.

 

Orientações práticas

 Empatia – capacidade de se colocar no lugar do cidadão;

 Gentileza – ser gentil implica ser agradável, diligente, educado
e atencioso;

 Tranquilidade – manter a calma sem perder a rapidez na solução do
problema;

 Boa comunicação – identificar o tipo de personalidade do cidadão; ser
direto; simplificar a linguagem; evitar gírias e termos técnicos;
certificar-se de que o cidadão entendeu a informação prestada.
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A boa promessa – a que se pode cumprir.

 

Atendimento presencial

Orientações práticas: o que deve ser EVITADO.

Apatia, má-vontade, frieza, desdém, automatismo, demasiado apego às
normas, jogo de responsabilidade.
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A Ouvidoria no SEI

 Os processos aqui relacionados foram pensados quanto à necessidade
de atendimento ao público e à tramitação fora do âmbito da Ouvidoria-
Geral.

 Demais processos internos devem ser analisados quanto à possibilidade
de enquadramento em outros processos já existentes dentro de cada
órgão.

 O manual do Sistema, visando à orientação quanto às operações, pode ser 
acessado no endereço: 
https://softwarepublico.gov.br/social/articles/0004/9746/sei-doc-
usuario.pdf.

 

Processos da OGDF no SEI: níveis de acesso

 Ao abrir um processo ou criar um documento no SEI, deverá ser
indicado o nível de acesso. Há três níveis de acesso possíveis: sigiloso,
restrito e público. Os níveis de restrição de acesso permitidos são
configurados durante o cadastro do tipo de processo. Significa que só é
possível abrir um processo sigiloso se essa opção estiver configurada
como permitida para o tipo de processo escolhido.
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 Os tipos de processos sigilosos aparecem com o fundo vermelho na lista
“Escolha o Tipo do Processo”.

É desejável que a maioria dos tipos de processo não possua restrição de
acesso. No entanto, há casos em que abrir a informação em um momento
inoportuno pode causar danos. Para esses casos, é importante restringir
o acesso à informação, informando a hipótese legal que ampara tal
situação. O campo “Hipótese Legal” deverá ser preenchido com uma das
opções disponíveis na barra de rolagem.

 

Processos da OGDF no SEI

 Ouvidoria: Aprovação para o cargo de Ouvidor

» Nível de acesso: restrito;

» Podem conter documentos com informações pessoais (ex.: curriculum
vitae).
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 Ouvidoria: Demanda de Informação – Lei de Acesso à Informação –
Lei no 4.990/2012

» Nível de acesso do processo: restrito;

» Nível de acesso do pedido: restrito;

» Hipótese legal: informações pessoais. As demandas de informação
podem conter informações sigilosas que deverão ser tarjadas
previamente ou classificadas como sigilosas antes do envio ao setor.
Além disso, a restrição de acesso apenas à unidade responsável pela
formulação da resposta tende a contribuir para a diminuição no prazo
de resposta. Por esses motivos, opta-se pela restrição no documento.

 

 Ouvidoria: Manifestação – Reclamação, sugestão, solicitação e elogio

» Nível de acesso: restrito;

» As respostas podem conter documentos com informações sigilosas que
deverão ser tarjadas previamente ou classificadas como sigilosas.
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 Ouvidoria: Manifestação – Monitoramento e acompanhamento

» Nível de acesso: público;

» Incluem-se documentos resultantes das ações de monitoramento e de
acompanhamento da rede.

 

 Ouvidoria Manifestação – Denúncia

» Nível de acesso: sigiloso;

» Tramita no âmbito da Ouvidoria como restrito. Caso seja necessário
encaminhamento para fora da Ouvidoria, altera-se o nível de acesso do
processo para sigiloso;

» Denúncias oriundas de órgãos externos em meio físico: os
documentos serão digitalizados, e o processo será autuado no
protocolo e encaminhado à Ouvidoria como restrito.

 



22 
 

 

Processos da OGDF no SEI: hipótese legal restrito

 Informações pessoais: art. 33, § 1º, inciso I da Lei nº 4.990/2012 – seu
acesso é restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo
prazo de cem anos, a contar da sua data de produção, a agentes
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se refiram.

 

Processos OGDF no SEI: hipótese legal sigilo

 Sigilo do denunciante: art. 23, inciso I do Decreto nº 36.462/2015 –
O registro das denúncias poderá ser realizado em cada unidade
seccional e também na Ouvidoria-Geral, devendo em todas as hipóteses
ser respeitado o sigilo das informações recebidas bem como o sigilo dos
dados do denunciante sob pena de responder administrativamente,
civilmente e penalmente, conforme dispõe o art. 181 e seguintes da Lei
Complementar no 840/2011.
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Ciclo das manifestações OUV-DF

Extrair 
manifestação 

OUV-DF em PDF 
pesquisável.

Autuação do 
processo no SEI, de 
acordo com o nível 

de acesso.

Tramitar ao setor / 
credenciar pessoas 
responsáveis pela 

resposta. 

Acompanhar processo, 
monitorando prazo de 

resposta e emitindo 
cobranças formais.

A resposta recebida 
deverá ser objeto de 

resposta no OUV-DF, e o 
processo, encerrado.

 

Fluxo das manifestações oriundas                                                   
de órgãos externos pelo protocolo

Protocolo autua 
processo no SEI 
com destino à 

Ouvidoria.

Ouvidoria realiza o 
registro da manifestação 
no sistema OUV-DF e faz 

juntada dele em PDF 
pesquisável no processo 

SEI.

Tramitar ao setor / 
credenciar pessoas 

responsáveis pela resposta. 

Acompanhar processo , 
monitorando prazo de 

resposta e emitindo 
cobranças formais.

A resposta recebida 
deverá ser objeto de 

resposta no OUV-DF, e o 
processo, encerrado.
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Ambiente de treinamento SEI

 

Processos da OGDF no SEI
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Processos da OGDF no SEI: denúncia

 

Texto modelo (encaminhamento e-SIC)

Prezado(a) xxx,

Encaminhamos, nos termos do Decreto no 34.276/2013, que regulamenta
a Lei de Acesso à Informação, a demanda anexa para análise e resposta
dentro do prazo legal. Favor informar sobre a necessidade de pagamento
de eventual taxa decorrente do atendimento, se for o caso.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

Ouvidoria XX
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Texto modelo (encaminhamento OUV)

Prezado(a) xxx,

Encaminhamos, nos termos do Decreto no 36.462/2015 e da IN
no 01/2017, que regulamenta os procedimentos dos serviços de
Ouvidoria tratados na Lei no 4.896/2012, manifestação anexa para
análise e resposta dentro do prazo legal. Favor atentar à necessidade de
preservação do sigilo de informações, se for o caso.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

Ouvidoria XX

 

Dicas

1. Ao inserir um documento restrito em um processo público, o processo
assumirá, automaticamente, o comportamento do nível de acesso
deste documento. Também se deve levar em consideração que, ao
criar um processo com nível de restrição de acesso, todos os
documentos nele inseridos, independentemente de serem públicos ou
não, assumirão o comportamento do maior nível de restrição de
acesso, ou seja, o conjunto sempre assumirá as características do
maior nível de restrição de acesso. De qualquer forma, é importante
que o usuário sempre indique o nível de acesso, documento
a documento, dependendo da informação neles contida, evitando
restringir o acesso do processo como um todo;
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2. Processos sigilosos não são recuperáveis pela funcionalidade
de pesquisa. Também não são registrados nas estatísticas do sistema;

3. Processos restritos podem ser recuperados pela funcionalidade
de pesquisa. No entanto, os conteúdos de todos os documentos
(mesmo assinados) são inacessíveis para usuários das unidades em
que o processo não tenha tramitado;

4. Ao realizar a pesquisa de um processo em que um documento tenha
recebido restrição de acesso, todo o processo ou o conteúdo de todos
os documentos desse processo não poderão mais ser visualizados.
Somente serão visualizados o número do processo e a descrição
de cada documento;

 

5. Para alterar o nível de acesso de “Restrito” ou “Público” para “Sigiloso”,
o processo deve estar aberto somente para a unidade que efetua
a operação;

6. Processos e documentos restritos são identificados por uma chave
amarela ao lado dos respectivos 24 números;

7. Processos e documentos sigilosos são identificados por uma chave
vermelha.
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Contato

Coordenação de Atendimento ao Cidadão

roberson.olivieri@cg.df.gov.br

(61) 2108-3309

 

http://egov.df.gov.br
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