




 

CURSO
RELATÓRIOS DE OUVIDORIA

 

Audiodescrição

 



 

Temas

Funções de relatório de Ouvidoria

Elementos mínimos do relatório

Como fazer diagnóstico a partir das 
informações de Ouvidoria

Análise técnica das informações de 
Ouvidoria (Preditiva)

Técnicas para reportar

Ferramentas de apoio

Script do projeto em Ouvidoria

 

Prestação de contas
Transparência ativa – site do órgão

Governança
Gerenciamento e correção de 
fluxos internos

Expor conhecimento
Proatividade dos Ouvidores, indicando correção de falhas
e melhoria dos serviços 

Funções
Relatório 
Ouvidoria

Gestão Governamental

Controle externo e ação dos Poderes
sob as omissões e os erros.

 



 

Cite somente o que é relevante, 
não mencione informações
acessórias, Comunicação Não
Violenta (CNV).

Seja sucinto(a).

Pensando o 
relatório...

Use linguagem simples, seja
claro(a), use a voz ativa.

Planeje o relatório, colete dados e 
liste os acontecimentos do 
período.

 

2. Diagnóstico

3. Projetos

4. Ações extraprojetos

1.Visão geralElementos
mínimos
relatório

2.1 Número total de manifestações 
2.2 Qualidade - indicador 
2.3 Tipologia global - destacar reclamações e denúncias
2.4 Assuntos + recorrentes:

2.4.1 Volume – quantidade
2.4.2 Qualidade – percentual
2.4.3 Tipologia

3.1 Ações – realizadas 
3.2 Metas – número/percentual de metas cumpridas
3.3 Cronograma – mês de execução das ações
3.4 Ações – não realizadas (justificar o atraso e realizar nova previsão)

 



 

Como fazer o 
diagnóstico a partir
das informações de 
Ouvidoria?

 

Coletando os dados...
Painel de Ouvidoria

www.painel.ouv.df.gov.br
www.ouv.df.gov.br

Manifestações
VISÃO GERAL para consultar 
o número de manifestações do 
trimestre

Tipologia
VISÃO GERAL para consultar 
o tipo de manifestação

Indicadores
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
para consultar percentual

Assuntos 
recorrentes
Volume = Quantidade

Assuntos 
recorrentes
Qualidade - Percentual

Assuntos 
recorrentes
Tipologia

 



 

97.291
Manifestações

Manifestações

http://painel.ouv.df.gov.br

77%
Respondidas

50,1%
Internet

 

Indicadores
Metas
2022

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Satisfação

Qualidade da Resposta

Resolutividade

Recomendação 73% 69%

64% 61%

48% 44%

41% 38%

http://painel.ouv.df.gov.br

Justificar
Exemplo: o percentual do indicador de qualidade da resposta está abaixo da meta no 

1º trimestre, em função da troca da equipe de Ouvidoria. Não possuía nova equipe treinada.

 



 

Tipologia

Reclamação
71.3%

Solicitação
20.9%

Elogio
3.4%

http://painel.ouv.df.gov.br

Justificativa: o maior número de 
manifestações se refere à Reclamação, 

pois, no primeiro trimestre, o número de 
pedidos do assunto/serviço X foi acima do 
esperado, sobregarregando o Sistema Y. 
Foi enviado ao chefe da pasta relatório

sintético, relatando o problema.

 

0 5.000 10.000 15.000

Vagas CRAS 

CME 

Tapa Buraco 

Servidor 

Iluminação Pública 

Assuntos (+ 50%)
01.01.2022 a 31.03.2022 Mencionar período e fonte dos dados

http://painel.ouv.df.gov.br

 



 

Tipologia

Assuntos Volume Qualidade Reclamação Solicitação Elogio Sugestão Informação Denúncia

CRAS 13.722 14,10% 13.246 427 3 10 36 -

CME 4.771 4,90% 4.430 210 - 2 129 -

Tapa Buraco 3.299 3,39% 562 2.727 4 3 3 -

Servidor Público 2.838 2,92% 1.085 28 1.147 1 41 536

Iluminação 
Pública

2.484 2,55% 1.037 1.429 7 8 3 -

Assuntos 

 

Análise técnica
de informações
de Ouvidoria
Faça um resumo a partir dos dados coletados no 
painel de ouvidoria e/ou no OUV-DF sobre a situação 
do órgão.

 



 

Carta de 
Serviços

E-SIC
ou

SIC

Prazo de 
resposta

Só informo o que está no check-list? Não

 

Técnicas para 
reportar

 



 

Excel
Elaboração de tabela e gráfico

Word
Elaboração de texto

Power Point
Elaboração de apresentação

Ferramentas
de 

apoio

Canva
Elaboração de apresentação, 
tabela e gráfico

 

Ações realizadas

Metas

Detalhe as ações previstas no 
Plano de Ação.

Script
Projetos

Cronograma

Ações não realizadas
Fale sobre as ações que não 
conseguiu cumprir. Justifique.

Conseguiu cumprir o prazo?

Conseguiu alcançar as metas 
previstas? Quantas? Como? 
Percentual?

 



 

Metas

Para se definir as metas do projeto, deve-se considerar:

• O que se pretende atingir?
• O que está acontecendo agora (quando, onde, como, com 
que frequência)?
• Que resultados essa situação atual gera?
• Foi estabelecido um destino (metas para curto e longo
prazo)?
• Esse objetivo é positivo, desafiador e concretizável?
• A meta foi definida de forma específica, mensurável, 
alcançável e com prazo?
• É possível medir como a meta foi atingida?
• O que acontecerá quando a meta for atingida (resultados) 
é o que foi determinado nos objetivos do projeto?

Fonte: Manual de Elaboração de Projetos 2020-FDD

 

Ações previstas Ação
realizada

Ação não realizada
Justificativa

Metas previstas Metas realizadas Cronograma

Variação positiva do indicador de 
Resolutividade registrado no OUV-DF –
assuntos de competência da OGDF

41% 38% Mensal

Pesquisa (interna) de reconhecimento da 
OGDF e suas funções (Ouvidoria interna)

- Em função de falta de 
pessoal, não foi possível
realizar no 1º 
trimestre

2 Alterado para o 
2º trimestre

1º e 4º  trimestre

Participar da Maratona em Defesa dos 
Usuários dos Serviços Públicos

- - 1 - 1º semestre (junho)

Revisar Carta de Serviços da CGDF - - 1 - 2º semestre

Estruturar a Ouvidoria seccional da CGDF - - 1 - Anual

Escreva o seu projeto
OGDF.3 Disseminar os serviços da OGDF para a sociedade

 



 

Audiência Pública
Utilização do Canal 162 e do Sistema OUV-DF para prestar contas à 
sociedade e captar sugestões sobre o pagamento dos benefícios
previdenciários atuais e futuros dos segurados e dos dependentes do 
IPREV-DF.

Câmara de Conciliação
Parceria das Ouvidorias com a Secretaria de Governo do DF para 
atuar na gestão dos conflitos que envolvam convivência urbana, com 
foco na temática: "poluição sonora".

Seminário
Representação da Ouvidora-Geral no Seminário “A Ouvidoria como 
ferramenta de governança”, visando ao fortalecimento das ações de 
ouvidoria, sobretudo, para melhoria das relações entre os órgãos públicos e 
os cidadãos.

Ações
extra-

projetos

RENOUV
Grupo de trabalho: LGPD e participação do projeto piloto para 
aplicação do MMOuP.

 

Agradeço!

 

 


