
O UX DA QUESTÃO:

OUVIDORIA,
INOVAÇÃO &
DESIGN DE SERVIÇOS.



NENHUM
PROBLEMA
PODE SER

RESOLVIDO
PELO MESMO

ESTADO DE
CONSCIÊNCIA
QUE O CRIOU.



PESSOAS E 
CONTEXTOS
nossas matérias primas



Serviços públicos desenhados para pessoas



EFEITOS DE CONTEXTO

pessoas são “suscetíveis a influências irrelevantes
de seu ambiente imediato, EMOÇÕES, MIOPIA, e

outras formas de irracionalidades”
( Cass Sustein, em Simpler: The future of Government)

Serviços
públicos
adequados

ao
contexto

das
pessoas



Governo centrado nas pessoas



( Elizabeth Sanders, 1999)

A capacidade não só de saber o que o
usuário demanda ou necessita, mas

também de ter empatia às suas
necessidades.  



Experiência do usuário

Projetar soluções com foco no usuário em dois
principais contextos: 

foco na escuta do que os usuários têm a
dizer através de suas experiências

concentra-se no que os usuários têm a
dizer através de sua interação

1-escuta

2-interação



Como fazer a
escuta?

Como mapear
a interação?



Sob demanda...

Pesquisa
Levantamento de personas,
mapeamento dos serviços... 

Avaliação
Avaliação de interação,
jornada do usuário, etc...

Necessidade de
investimento...



E se...

alguém já fizesse
isso para você? 



É onde entramos no
design de serviços

Temos muitas informações de valor...



Fazemos a escuta
real dos cidadãos

1.400.000 manifestações registradas
Organizadas e disponibilizadas em painéis interativos...

Organização por diversos tópicos
Assuntos, òrgãos, períodos, avaliação do cidadão, 

Trabalhamos com demandas reais da população, que impactam
nos serviços  públicos 



Nosso usuário...

48.000 
novos usuários em 2022

62%  
Sexo Feminino em 2022

28%  
Até o ensino médio em

2022

32%  
Recebem até 5 salários
mínimos em 2022(terão
limitação ao uso da

internet, demandam mais
serviços sociais

(CRAS), saúde, CME,
passe livre



61.000 solicitações 60% telefone 64% avaliadas +

PASSE LIVRE ESTUDANTIL



TAPA BURACO

37.000
Solicitações 

Ceilândia e
Taguatinga

1.145
Solicitações em
Janeiro/2022 



Trabalhamos e vivenciamos problemas reais
da população

Ajudamos na construção de soluções

escuta

interação



1ª Ouvidoria alinhada aos
ODS no Brasil
Estratégia ESG de Ouvidoria

Como fazemos?
Pensando grande



Como fazemos?

Linguagem simples

Acessibilidade
Arquitetônica
Metodológica
Operacional

Reduzindo barreiras



Como fazemos?

IZA - Inteligência
Artificial em Ouvidoria

Painel de dados de
Ouvidoria

Usando e abusando de
ferramentas de TI



Como fazemos? Escola de Governo 
EGOV/GDF

Laboratório Iris de
Inovação

Construindo pontes 

Ouvidoria-Geral da União

Tribunal de contas do DF



Onde queremos
chegar? 

A partir de uma 
"folha em branco" para o

cidadão solicitar...



Onde queremos
chegar? 

...construir informação
estratégica para o

governo...



Onde queremos
chegar? 

...e oferecer serviços
de excelência para o

cidadão...





Maria Fernanda Cortes de Oliveira
Coordenadora de inovação e governança em ouvidoria

maria.cortes@cg.df.gov.br
98187-2226



Recursos
Experimente a mágica e a diversão das
Apresentações do Canva. Pressione as
teclas a seguir enquanto estiver no
modo Apresentação! 

Não se esqueça de excluir este slide
antes de fazer sua apresentação.

B para desfocar

C para confete

D para rufar de tambores

O para bolhas

Q para silenciar

U para revelar

Número de 0 a 9 para cronometrar


