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RESUMO 

 

 

Objetivo – O objetivo geral do estudo foi conhecer a avaliação de ouvidores e demais 

servidores de ouvidorias públicas do Poder Executivo federal sobre a adoção do sistema e-Ouv. 

Em seus objetivos específicos, pretendeu: descrever a percepção do público-alvo sobre 

facilitadores, benefícios, satisfação e qualidade, por meio de nove fatores; identificar as 

mudanças na gestão das ouvidorias; e identificar pontos de melhoria do sistema. 

Metodologia – Empregou-se pesquisa de natureza descritiva, com abordagem mista - 

quantitativa e qualitativa, ambiente de campo e recorte transversal. A coleta de dados empregou 

levantamento eletrônico, por meio de questionário. Os dados foram tratados com uso de 

estatística descritiva e análise de conteúdo categorial temática.  

Resultados – Os resultados das análises indicaram: bons níveis de concordância dos 

pesquisados com os nove fatores avaliados; características positivas e de mudanças de 

modernização, em 10 dimensões, com ganhos não apenas para as ouvidorias, mas também para 

os cidadãos usuários do serviço; e pontos de melhoria em oito dimensões, com destaque de 

frequência para três temáticas: relatórios, filtros de pesquisa e pesquisa de satisfação. 

Contribuições práticas – Considerando os aspectos investigados, constatou-se que o e-Ouv é 

uma solução tecnológica bem-sucedida para apoiar a gestão das ouvidorias do Poder Executivo 

federal, facilitar o acesso do cidadão ao serviço e promover a transparência. 

Contribuições sociais – O estudo supre uma lacuna avaliativa sobre o e-Ouv, cujos resultados 

podem fornecer subsídios à Ouvidoria-Geral da União e auxiliar órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal na decisão de aderir ao e-Ouv.  

Originalidade – A literatura é relativamente limitada no foco escolhido (tecnologias digitais em 

unidades de ouvidoria). Além disso, é a primeira investigação empírica sobre o sistema e-Ouv.  

 

Palavras-chave: Ouvidorias públicas. Modernização administrativa. Governo digital.  
 
Categoria do Artigo: Dissertação de Mestrado.



ABSTRACT 

 

 

Purpose – The general objective of the study was to know the evaluation of ombudsmen and 

other professionals from public ombudsman offices of the federal Executive Branch on the 

adoption of the e-Ouv system. In its specific objectives, it aimed to: describe the perception of 

the target audience about facilitators, benefits, satisfaction and quality, through nine factors; 

identify changes in the management of ombudsmen; and identify points of improvement of the 

system. 

Design/Methodology – Research was of descriptive nature, with a mixed approach - 

quantitative and qualitative, field environment and cross section design. The data collection 

used an electronic survey, with a questionnaire. The data were treated with the use of descriptive 

statistics and analysis of thematic categorical content. 

Findings – The results of the analyzes indicated: good levels of agreement of the respondents 

with the nine factors evaluated; positive characteristics and modernization changes, in 10 

dimensions, with gains not only for the ombudsman offices, but also for the citizens who use 

the service; and improvement points in eight dimensions, with emphasis on frequency for three 

themes: reports, research filters and satisfaction survey. 

Practical implications – Considering the aspects investigated, it was verified that e-Ouv is a 

successful technological solution to support the management of the ombudsman's offices of the 

federal executive branch, facilitate citizen access to the service and promote transparency. 

Social implications – The study fills an evaluative gap on the e-Ouv, whose results can provide 

subsidies to the Ombudsman-General of the Union and assist agencies of the federal Executive 

Branch in the decision to join the e-Ouv. 

Originality – Literature is relatively limited in its chosen focus (digital technologies in 

ombudsman offices). In addition, it is the first empirical investigation of the e-Ouv system. 

 

Keywords – Public ombudsman offices. Administrative modernization. Digital government. 

Paper category – Master's thesis.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O fim do regime militar e o processo de redemocratização do país culminaram com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), considerada um marco na 

democracia brasileira, pois inaugura uma nova etapa na relação entre o Estado e a sociedade, 

caracterizada pela defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana com fundamento no 

Estado Democrático de Direito.  

As arenas públicas, tais como os conselhos gestores de políticas públicas, os 

orçamentos participativos, as audiências e consultas públicas e as ouvidorias públicas são 

mecanismos de participação cívica que surgem ou são fortalecidos nesse novo contexto 

democrático (MENEZES; LIMA NETO; CARDOSO, 2016). Para os autores, tais mecanismos 

não representam apenas uma diversificação do estatuto e das atividades dos atores dentro da 

sociedade civil, mas a criação de novos espaços de parceria com o Estado.  

Dos referidos mecanismos de participação, as ouvidorias públicas têm o papel de servir 

de instrumento a participação direta do cidadão, permitindo o controle social da res pública, e 

de auxiliar a renovação da sociedade civil, a partir da reconstrução da confiança e do respeito 

(CARDOSO; ALCANTARA; LIMA NETO, 2013). Na mesma linha, Menezes (2017) reforça 

que a atuação das ouvidorias públicas federais, como instâncias de controle e de participação 

social, contribui para a valorização da cidadania e fortalecimento da democracia:  

 

A ação qualificada das ouvidorias federais na promoção e defesa de direitos e 

na viabilização da participação e do controle social da res publica possibilita 

reunir subsídios ao aperfeiçoamento da administração pública com reflexos 

para a coletividade e, ao mesmo tempo, contribui para a valorização da 

cidadania e para o fortalecimento da democracia participativa. (MENEZES, 

2017, p. 22). 

 

Iasbeck (2010) acrescenta outro papel para as ouvidorias, o de comunicação. Para o 

autor, ao prestar esse serviço o principal objetivo é o compartilhamento de informações entre 

as organizações e seus públicos, sendo sua essência sustentada no reconhecimento de que todo 

usuário de serviços públicos ou privados tem a potencialidade de ficar insatisfeito com o serviço 

recebido, podendo, assim, reclamar, criticar, pedir reparação, sugerir novas formas de prestação 
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de serviço, mas também, em alguns casos, de ficar tão satisfeito que deseje registrar o seu 

elogio.  

Portanto, as ouvidorias públicas se constituem como um canal de participação popular, 

controle social e comunicação entre o Estado e a sociedade. As informações trazidas pelos 

diversos atores, por sua vez, passam a ser um bem valioso, que subsidia o aprimoramento da 

ação governamental e dos serviços públicos prestados.  

Recentemente, foi editada a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (BRASIL, 2017a), 

regulamentando o § 3º do art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998 (BRASIL, 1998). Essa lei dispõe 

sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, sendo 

considerada um marco no fortalecimento das ouvidorias públicas, ao prever expressamente a 

existência dessas unidades em toda a Administração Pública federal e por reafirmar suas 

competências de registro, acompanhamento do tratamento e conclusão das manifestações da 

sociedade perante as instituições públicas. Presta dizer que antes da edição dessa lei já havia no 

ordenamento jurídico a previsão de unidades de ouvidoria ou da função de ouvidor em leis 

específicas, como, por exemplo, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), 

que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 

(BRASIL, 1997), que criou a Agência Nacional de Telecomunicações, e a Lei nº 9.986, de 18 

de julho de 2000 (BRASIL, 2000), que dispõe sobre a gestão de recursos humanos nas Agências 

Reguladoras. 

Para auxiliar o exercício desses direitos, um dos canais existentes para que qualquer 

cidadão, pessoa física ou jurídica, impactado pela ação do Estado possa registrar e acompanhar 

o tratamento da sua manifestação é o Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo 

federal (e-Ouv). Esse canal foi desenvolvido e disponibilizado pela Ouvidoria-Geral da União 

(OGU), do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), para que as 

ouvidorias que compõem a estrutura dos órgãos e entidades da Administração Pública federal 

pudessem contar com uma solução tecnológica para facilitar o contato com usuários do serviço 

público, além de tratar, cobrar dos gestores explicações e propor medidas de correção para os 

problemas relatados.  

O sistema e-Ouv foi instituído formalmente por meio da Portaria nº 50.252, de 15 de 

dezembro de 2015 (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2015a), embora já estivesse em operação em alguns órgãos e entidades desde 
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dezembro de 20141. De acordo com essa Portaria, o sistema tem o escopo de dar e receber as 

manifestações de denúncia, reclamação, solicitação, sugestão e elogio, bem como fornecer as 

respectivas respostas a essas manifestações. Recentemente, incorporou o recebimento de 

manifestações de simplificação, por força do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 

(BRASIL, 2017b), que dispõe sobre a possibilidade de o cidadão apresentar solicitação de 

simplificação de serviço, por meio de formulário denominado “Simplifique!”. 

Ressalte-se que antes da criação do e-Ouv, as ouvidorias públicas federais já ofertavam 

multicanais, em maior ou menor proporção, para o recebimento das demandas da sociedade, 

por meio de comunicação escrita (e-mail, carta, fax, formulário impresso, redes sociais e 

formulário eletrônico) e oral (telefone e atendimento presencial). Porém, considerando que a 

sociedade atual está cada vez mais conectada por intermédio da internet e que muitas ouvidorias 

públicas não possuíam um sistema próprio de recebimento ou, as que possuíam, tinham 

dificuldades de manutenção ou de pessoal especializado para oferecer o respectivo suporte, a 

OGU disponibilizou, de forma gratuita e adesão voluntária, o sistema e-Ouv para o uso 

sistêmico e integrado das ouvidorias públicas do Poder Executivo federal. 

A concepção do e-Ouv como um canal central de recebimento e gerenciamento de 

manifestações dos cidadãos observa uma preocupação apontada por Faria (2016), de que o 

grande número de plataformas de participação, embora gere um sistema de muitas 

possibilidades e diversidades de interfaces, dificulta a síntese que possa resultar na melhor 

tomada de decisão pública, sendo uma dificuldade também para o cidadão que se confunde em 

meio a tantos canais participativos. Observa ainda que administrar múltiplos canais requer uma 

infraestrutura que garanta a sua sincronização para assegurar a consistência dos dados 

(MATHEUS; JANSSEN, 2016). 

Além disso, como solução tecnológica, observa que o uso de tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) em organizações públicas pode ser um fator de melhoria de 

processos de trabalho e de qualificação dos serviços públicos prestados à sociedade, mostrando 

alinhamento com as políticas públicas de fomento da ampliação do governo digital.  

Silva (2011), analisando os impactos das TICs no serviço público, esclarece que o 

mundo globalizado está em constante mudança, o que evidencia a necessidade de conformações 

da Administração Pública para essa realidade e para a oferta de serviços públicos mais eficientes 

                                                 
1 Conforme dados da notícia “Sistema de ouvidorias recebe recorde de manifestações no primeiro trimestre de 

2017”, disponível em: http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/04/sistema-de-ouvidorias-recebe-recorde-de-

manifestacoes-no-primeiro-trimestre-de-2017. Acessado em 2 abril de 2018.  
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e de maior qualidade, face as transformações presentes na organização da sociedade, na agenda 

política, na economia e nas relações entre o Estado e os cidadãos.  

Abrucio, Pedroti e Pó (2010) também concordam que o Estado pode ser mais eficiente 

se apostar na desburocratização e na ampliação do governo eletrônico, além de aprimorar a 

forma como a sociedade controla o poder público, tornando mais efetivos os instrumentos de 

accountability já existentes.  

Assim, diante da necessidade de modernizar o Estado e, consequentemente, torná-lo 

mais eficiente e efetivo, a partir do aprimoramento dos instrumentos de participação da 

sociedade na gestão pública e da busca da desburocratização dos serviços com uso de TICs, 

deve-se buscar saber se as soluções tecnológicas implantadas pelo governo federal cumprem a 

sua função de melhoria da gestão. No caso específico do e-Ouv, se este sistema tem contribuído 

com as ouvidorias públicas federais no desempenho de suas funções institucionais, como a de 

recebimento e tratamento de manifestações, de escuta qualificada dos anseios dos usuários dos 

serviços públicos e de proposição de aperfeiçoamentos na governança e nos processos de 

trabalho dos respectivos órgãos e entidades, a partir da análise dessas manifestações.  

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS  

 

 

Feitas as considerações iniciais sobre o papel das ouvidorias públicas como 

instrumento de participação, controle social e comunicação com os usuários dos serviços 

públicos, no contexto democrático ofertado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988); assim como sobre a disponibilização do e-Ouv pela OGU, com o intuito de auxiliar as 

ouvidorias públicas do Poder Executivo federal no desempenho de suas funções e de ser um 

canal único de comunicação com o cidadão e de gerenciamento do recebimento e do tratamento 

de manifestações de órgãos e entidades da Administração Pública federal, a presente pesquisa 

buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual é a avaliação dos ouvidores e demais 

servidores das ouvidorias públicas do Poder Executivo federal sobre a adoção do e-Ouv, bem 

como os seus efeitos na gestão dessas unidades e os pontos de melhoria do sistema? 

Considerando a pergunta de pesquisa, o objetivo geral do estudo foi conhecer a 

avaliação dos ouvidores e demais servidores das ouvidorias públicas do Poder Executivo federal 

sobre a adoção do e-Ouv nas respectivas unidades, levando em consideração aspectos 
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facilitadores, benefícios, satisfação, qualidade, mudanças na gestão e pontos de melhoria do 

sistema.  

Para alcance do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

1. descrever a percepção dos ouvidores e demais servidores das ouvidorias públicas 

do Poder Executivo federal sobre a adoção do sistema e-Ouv, considerando aspectos 

facilitadores, benefícios, satisfação e qualidade;  

2. identificar as mudanças da adoção do e-Ouv na gestão das ouvidorias públicas 

federais;  

3. identificar pontos de melhoria do e-Ouv na percepção dos servidores usuários do 

sistema. 

Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza descritiva, cujos dados foram 

coletados com uso de levantamento de opinião (survey), com aplicação de questionário 

eletrônico estruturado com questões fechadas e abertas tratando sobre as variáveis de interesse 

do estudo. Esse instrumento foi validado por um especialista em administração pública, dois 

servidores usuários do sistema e pela OGU. O público-alvo da pesquisa foi constituído por 

ouvidores e demais servidores de 180 unidades de ouvidoria federais que aderiram ao e-Ouv.  

Os dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva para os dados 

quantitativos e análise de conteúdo para as respostas das questões abertas. 

 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

O estudo empreendido tem relevância em três perspectivas: social, acadêmica e 

institucional. Na primeira, social, deve-se à atualidade do tema qualificação dos serviços 

públicos a partir do uso de TICs e da ampliação e aperfeiçoamento da participação e do controle 

social, bem como à presença observada desses temas na agenda de discussões.  

Na segunda, a acadêmica, pois, com base em um levantamento preliminar, há ainda 

pouco conhecimento sistematizado sobre a utilização de tecnologias pelas unidades de 

ouvidoria, especialmente por investigações empíricas. Um exemplo foi o estudo de Campos et 

al. (2012) que avaliou sistemas eletrônicos implementados em ouvidorias públicas para 

identificação de alternativas para o desenvolvimento de um sistema nacional. Assim, mais 

investigações empíricas são necessárias para se compreender como a tecnologia tem 
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contribuído para auxiliar o aprimoramento da gestão pública, bem como para oferta e 

qualificação de serviços públicos disponibilizados à sociedade.  

Cabe destacar que o levantamento bibliográfico revelou o ineditismo do estudo 

conduzido nesta dissertação que teve como objeto a análise da adoção do e-Ouv e seus efeitos 

na gestão das ouvidorias públicas do Poder Executivo federal, apesar de passados mais de três 

anos de sua criação. 

Por fim, a relevância institucional deve-se aos subsídios que o estudo poderá oferecer 

à OGU para avaliar a conveniência e oportunidade de promover ajustes no e-Ouv a partir do 

ponto de vista dos servidores operadores do sistema, ou seja, ensejará insumos para a 

formulação e o aperfeiçoamento desta plataforma de cidadania digital.  

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 

 

Esta dissertação foi organizada em cinco capítulos incluindo esta introdução e as 

considerações finais. Este capítulo introdutório traz as exposições iniciais sobre o tema, o 

problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos, a relevância, expondo a importância e 

as razões pelas quais o assunto mereceu ser estudado, e conclui com a organização da 

dissertação.  

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica e técnica que norteou a pesquisa. 

Essa fundamentação é apresentada em cinco seções: origem do instituto ouvidoria; ouvidorias 

públicas federais na redemocratização do Estado brasileiro; modernização digital no governo 

federal; sistema e-Ouv; e importância de avaliar sistemas de informação. O terceiro capítulo 

contempla os métodos, procedimentos e técnicas de pesquisa, sendo apresentado a 

caracterização da pesquisa, a estruturação e validação do instrumento de coleta de dados, os 

procedimentos de coleta e análise dos dados e a caracterização da amostra.  

O quarto capítulo, por sua vez, apresenta a descrição e a análise dos dados e divide-se 

em três principais tópicos, de acordo com os objetivos propostos no estudo: avaliação do e-

Ouv, mudanças na gestão das ouvidorias e pontos de melhoria do sistema. O quinto e último 

capítulo apresenta as considerações finais da pesquisa, contemplando o atendimento a cada 

objetivo proposto, conclusão, contribuições da pesquisa e recomendação para estudos futuros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A fundamentação teórica buscou contextualizar o assunto de pesquisa. Dessa forma, 

conterá as seguintes seções: origem do instituto ouvidoria; ouvidorias públicas na 

redemocratização do Estado brasileiro; modernização digital no governo federal; sistema e-

Ouv; e importância de avaliar sistemas de informação.  

 

 

2.1 ORIGEM DO INSTITUTO OUVIDORIA 

 

 

O termo ouvidoria deriva de ouvidor, que tem origem no termo ombudsman e significa 

representante do cidadão, do povo, mediador ou intermediário (PRESTES MOTTA, 1974). 

Segundo Amaral Filho (1993), a instituição do ombudsman ocorreu na Suécia, no século XVI, 

com o surgimento do funcionário do rei encarregado de controlar a atividade dos juízes do reino 

sueco. Porém, a constituição sueca de 1809, após um processo que durou mais de dois séculos, 

consagrou o direito de petição e introduziu a figura do ombudsman identificado com a defesa 

dos direitos individuais.  

O ombudsman sueco foi fruto do novo governo após a revolução burguesa e possuía a 

“missão de exercer o controle da administração, verificar a observação da lei pelos tribunais, 

podendo processar aqueles que cometessem negligência ou ilegalidade no exercício de seus 

deveres, obrigando-se a reparar a falta cometida” (GIANGRANDE; FIGUEIREDO, 1997, p. 

19). Para Angelo e Giangrande (1999), a figura do ombudsman preconizava fortalecer os 

direitos do cidadão diante do poder do Estado, por meio da fiscalização das leis por parte dos 

funcionários públicos, garantindo seus direitos na prática. 

Ressalte-se que da Suécia, essa figura de ouvidor se difundiu para diversos países tais 

como: Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Nova Zelândia, Inglaterra, Canadá, Estados 

Unidos, França, Portugal e Israel. A partir de 1950, várias nações instituíram unidades de 

ouvidoria, em três níveis: nacional-federal, estadual-provincial e municipal (GIANGRANDE; 

FIGUEIREDO, 1997). 

Segundo Gomes (2000), na América Latina a aceitação do instituto do ombudsman 

ocorreu após o período de democratização do continente. Iniciando pela Guiana (1966) e depois 

Trinidade e Tobago (1976) e Guatemala (1985). A partir da previsão na Constituição 
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guatemalteca, estendeu-se para o México (1990), El Salvador (1992), Colômbia (1992), Costa 

Rica (1992), Honduras (1992), Argentina (1993), Nicarágua (1995), Paraguai (1995), Peru 

(1996), Panamá́ (1996), Bolívia (1997), Equador (1997) e Venezuela (1999). 

Nesses países o ombudsman também foi designado defensor do povo em razão de atuar 

na defesa dos direitos e interesses do povo contra os abusos de poder perpetrados por 

governantes e servidores públicos (SOUZA, 2008). Lyra (2014) esclarece que o Brasil foi o 

único país de grande extensão no continente latino-americano que não recepcionou, em seu 

ordenamento jurídico, essas características de defensor do povo para as unidades de ouvidoria. 

De acordo com Souza (2014), elas foram conferidas ao Ministério Público para atuar na defesa 

do patrimônio público e dos serviços de relevância pública e exercer o controle da 

Administração Pública. Assim, desde a promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL,1988), 

o Ministério Público se tornou defensor de todos os direitos constitucionalmente assegurados 

aos cidadãos brasileiros, principalmente, os direitos individuais e sociais indisponíveis e os 

coletivos difusos (LYRA, 2010).  

Do exame da primeira instituição de ombudsman até os tempos mais recentes, Marini 

(2010) observa que ao se difundir esse conceito para outros países, acentuaram-se as 

competências de investigar reclamações e recomendar ações corretivas. Também observa que 

houve o acréscimo de uma função secundária, mas significativa, a de auditoria administrativa, 

que busca melhorias de natureza geral, em métodos e processos e procedimentos 

administrativos, a partir da identificação de erros sistemáticos. Destaca, além disso, que mesmo 

com a multiplicidade de formas e nomes que recebeu, em vista das peculiaridades de cada país, 

o ombudsman sempre esteve orientado ao seu principal papel, o de defender direitos 

fundamentais do cidadão.  

A Figura 1, criada por Marini (2010), ilustra a evolução do modelo de ombudsman, 

apresentando comparativamente as diferenças de características entre os modelos 

contemporâneos e a origem escandinava, constituídas devido a demandas e necessidades 

emergentes ao longo do tempo.  
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Figura 1: Evolução do modelo de ombudsman 

Fonte: Marini (2010). 

 

Verifica-se que o modelo evoluiu essencialmente de um controle focado na defesa de 

direitos individuais, de postura reativa e atuação separada da Administração, para outro, com 

ênfase nos direitos coletivos, de postura proativa e integração com a estrutura governamental.  

 

 

2.2 OUVIDORIAS PÚBLICAS FEDERAIS NA REDEMOCRATIZAÇÃO DO ESTADO 

BRASILEIRO  

 

 

No Brasil, após um longo processo de reivindicações e lutas sociais foi promulgada a 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que promoveu a criação e a formalização de 

vários instrumentos e instâncias capazes de viabilizar o controle do Estado pela sociedade, bem 

como sua participação em relação às ações do Estado fundamentado no exercício da cidadania 

e na dignidade da pessoa humana. Todavia, essa Constituição não contemplou as ouvidorias 

públicas, sendo rejeitada no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988) a 

proposta de criação do “defensor do povo” (AMARAL FILHO, 1993).  

No entanto, o legislador ao aprovar a Emenda Constitucional nº 19, de 1998 (BRASIL, 

1998), para dispor no § 3º, art. 37, da Carta Magna, que a lei disciplinaria as formas de 

participação do usuário na Administração Pública, garantindo o direito a reclamações relativas 

à prestação dos serviços públicos em geral, à manutenção de serviços de atendimento ao 

usuário, ao acesso de registros administrativos, à informações sobre atos de governo e à 

representação contra exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 

administração pública, legitimou, na opinião de Nassif (2007), a criação das ouvidorias públicas 

no Brasil. 
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Para Lyra (2010, pp. 88-89), a legitimidade das ouvidorias públicas surge de sua 

estreita conexão com o exercício da cidadania: 

 

O vínculo da ouvidoria pública com a democracia é genético. Ela se constitui 

como espaço e forma de exercício de controle da sociedade, ou, se preferir, da 

cidadania, em relação à res pública, vale dizer, a todas as instituições 

republicanas. Por isso, lhe é inerente, não só o zelo pelo respeito aos princípios 

constitucionais da moralidade, impessoalidade, transparência e eficiência no 

serviço público, mas, também, a defesa dos direitos humanos, a busca da 

promoção da justiça e da inclusão social.  

 

Assim, amparadas nessas premissas foram constituídas as ouvidorias na 

Administração Pública federal. Cabe o registro histórico de que a primeira ouvidoria pública 

brasileira foi instituída pelo Decreto nº 215, de 21 de março de 1986, pelo município de 

Curitiba, no estado do Paraná, criada na transição do novo período democrático (GOMES, 

2000).  

No governo federal, além da diretriz inserida no § 3º do art. 37 pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998, são destaques do histórico de constituição das ouvidorias 

públicas (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, 2012): a edição da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, que cria a Ouvidoria-

Geral da República, compondo a estrutura do Ministério da Justiça (BRASIL, 1992); a Medida 

Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, que cria a Corregedoria-Geral da União 

(BRASIL, 2001); o Decreto nº 4.177, de 28 de março de 2002, que transfere as competências 

de Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça para a Corregedoria-Geral da União (BRASIL, 

2002a); o Decreto nº 4.490, de 28 de novembro de 2002, que cria a Ouvidoria-Geral da 

República na estrutura regimental básica da Corregedoria-Geral da União (BRASIL, 2002b); a 

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que transforma a Corregedoria-Geral da União em 

Controladoria-Geral da União, mantendo as atribuições de Ouvidoria-Geral da República 

(BRASIL, 2003a); e a Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, que muda a denominação de 

Ouvidoria-Geral da República para Ouvidoria-Geral da União (BRASIL, 2004), que pelo 

Decreto nº 4.785, 21 de julho de 2003 (BRASIL, 2003b), detinha competência de coordenar 

tecnicamente o segmento de ouvidorias do Poder Executivo federal.  

Na ocasião do Decreto nº 4.785, de 2003, a CGU possuía sob sua coordenação técnica 

85 unidades de ouvidoria, sendo alcançada a marca de 285 ouvidorias em 2014, conforme 
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apresenta o Gráfico 1, elaborado por Romão (2016). Atualmente, esse quantitativo é de 313 

unidades de ouvidoria2.  

 

 
Gráfico 1: Número de ouvidorias do Poder Executivo federal de 2002 a 2014 

Fonte: Romão (2016). 

 

Segundo Lyra (2010), a expansão das ouvidorias públicas tem relação com a nova 

sociedade política que se disseminou no Brasil nos anos 1980 e 1990, como produto da 

resistência de setores da sociedade ao regime militar. Argumenta que também impulsionou o 

crescimento das unidades de ouvidoria a necessidade sentida pela população de instrumentos 

que, assegurando maior transparência no funcionamento do Estado, inibissem a corrupção e o 

desperdício e, na mesma proporção, aumentassem a moralidade e a eficiência da administração 

pública. 

Souza (2008, p.15) acredita que a cultura da ouvidoria é fruto de três razões:  

 

A primeira delas é de ordem política e consiste no restabelecimento da 

democracia brasileira, que amplia, por exemplo, a participação popular na 

administração pública. Outra razão é de caráter administrativo. O Estado 

brasileiro está adotando um novo modelo de organização e gestão pública, a 

administração pública gerencial, com vistas à eficiência. A terceira razão é de 

ordem jurídica, na medida em que decorre “da ampliação conceitual do Estado 

de Direito”.3 

 

                                                 
2 Informação prestada pessoalmente pelo Ouvidor-Geral da União em reunião no dia 2 de maio de 2018. 
3 No que tange à administração pública gerencial, citada pelo autor como uma das razões da cultura de ouvidoria, 

convém destacar que o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) tinha o controle social 

como fundamento da administração gerencial, por objetivar a integração dos cidadãos no processo de definição, 

implementação e avaliação de políticas, bem como a avaliação constante da qualidade dos serviços prestados.  
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Acrescenta-se, ainda, como fator de expansão e consolidação dessas unidades, a 

legitimação das suas funções em instrumentos normativos. No Decreto nº 8.243, de 23 de maio 

de 2014 (BRASIL, 2014), que instituiu a Política Nacional de Participação Social e o Sistema 

Nacional de Participação Social, bem como na Instrução Normativa nº 1, de 5 de novembro de 

2014 (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 

2014), foram definidas como: 

 

[...] instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das 

reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas 

e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas 

ao aprimoramento da gestão pública. (BRASIL, 2014). 

 

Com a publicação da Lei nº 13.460, de 2017, considerada o “código de proteção e 

defesa dos usuários dos serviços públicos”, aplicável à Administração Pública Direta e Indireta, 

as ouvidorias são reconhecidas como canal de defesa de direitos, de melhoria de gestão e de 

mediação entre cidadãos e Estado (BRASIL, 2017a). E no Decreto nº 9.094, de 2017 (BRASIL, 

2017b), que disciplina a solicitação de simplificação de atendimento prestado aos usuários dos 

serviços públicos, com foco na desburocratização, passam a desempenhar o encargo de gestoras 

desse processo4.  

A partir dessas disposições normativas, as ouvidorias públicas federais podem ser 

entendidas como instância de participação e controle social, responsável por interagir com os 

usuários de serviços públicos e com os impactados pela ação do Estado, com o objetivo de 

aprimorar a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos, bem como zelar pelo 

cumprimento das solicitações de simplificação do atendimento prestado aos usuários dos 

serviços públicos. Logo, as atribuições das ouvidorias públicas federais podem ser sintetizadas 

em quatro escopos, conforme ilustra a Figura 2.  

 

 

                                                 
4 Conforme dados da notícia “Governo federal lança uma nova ferramenta para tornar mais fácil a vida dos usuários 

de serviços públicos: o Simplifique!”, disponível em: http://www.ouvidorias.gov.br/noticias/governo-federal-

lanca-uma-nova-ferramenta-para-tornar-mais-facil-a-vida-dos-usuarios-de-servicos-publicos-o-simplifique. 

Acessado em 10 maio de 2018. 
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Figura 2: Atribuições da ouvidoria 

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (2018). 

 

Assim, as ouvidorias públicas se constituem, por essência, como um espaço de escuta 

dialógica (MORAES et al., 2010), que funcionam como canal de recepção de variados temas, 

em diferentes escopos, como os de participação popular e controle social. O controle social e a 

participação popular, embora sejam direitos fundamentais que caminham juntos, de acordo com 

Siraque (2004), são exercidos em momentos distintos da atuação do Estado:  

 

A participação popular ocorre antes ou durante o processo de decisão da 

Administração Pública e o controle social ocorre após a concretização deste 

processo com o intuito de verificar se a norma jurídica foi concretizada pela 

Administração na forma estabelecida. A diferença fundamental entre 

participação popular e controle social é a seguinte: participação popular é 

partilha de poder político entre as autoridades constituídas e as pessoas 

estranhas ao ente estatal e o controle social é direito público subjetivo do 

particular, individual ou coletivamente, submeter o poder político estatal à 

fiscalização. (SIRAQUE, 2004, p. 124).  

 

Tenório (2016) acolhe a mesma linha de diferenciação, ilustrando que a participação 

popular pode ser realizada ex ante ou durante a prática dos atos administrativos, ou seja, pode 

ocorrer tanto na fase de planejamento, execução ou monitoramento de uma política pública. Já 

o controle social somente ocorreria ex post aos atos administrativos. Santos (2004) assevera, 

todavia, que o exercício do controle social somente é efetivo quando a sociedade tem acesso a 

informações governamentais, como as relativas a licitações, contratos e resultados de políticas 

e programas governamentais, bem como sobre a existência de canais de reclamação da 

população para o governo. 
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Nessa conjuntura, as ouvidorias públicas se apresentam no ordenamento jurídico 

brasileiro, tanto como instância de participação popular quanto de controle social, pois têm o 

dever legal de receber e dar tratamento às manifestações da sociedade (reclamações, 

solicitações, sugestões, elogios, denúncias) durante o período de planejamento, execução e 

monitoramento de políticas públicas e de serviços públicos, bem como tem obrigação de 

auxiliar no controle da Administração Pública, quando instada pela sociedade no exercício da 

vontade de fiscalizar, controlar, examinar e solicitar informações a respeito de todo e qualquer 

ato estatal na defesa do interesse público. Por consequência, se apresentam como 

impulsionadoras de mudanças tanto no comportamento do cidadão em relação aos seus direitos, 

mas também do Estado em relação aos direitos dos cidadãos (MARINI, 2010).  

Acrescenta-se, outrossim, a necessidade de pautarem sua atuação em algumas 

características identificadas por Marini (2010) como convergentes com o objeto ouvidoria: 

autonomia, independência, acessibilidade, transparência e persuasão. Assim, necessitam atuar 

com liberdade, sem medo de represálias; afastar-se de tendências por quaisquer interesses; 

permitir acesso imediato, sem intermediação, para apresentação de queixas contra atos ilegais 

ou por disfuncionalidades da Administração, bem como possibilitar diversos meios de 

comunicação; prestar contas sistemáticas, ampliando o controle social também sobre a atuação 

da unidade; e agir na promoção de melhorias, por meio de sugestões e recomendações, sem 

qualquer caráter de coerção.  

 

 

2.3 MODERNIZAÇÃO DIGITAL NO GOVERNO FEDERAL 

 

 

2.3.1 Contexto da Sociedade da Informação 

  

 

A evolução do conhecimento científico e da tecnologia na sociedade humana pode ser 

compreendida em quatro fases de desenvolvimento: a primeira, quando não havia ferramentas 

para a produção, designada sociedade nômade; a seguinte, caracterizada por implementos 

produtivos tipicamente manuais, chamada de sociedade agrícola; a terceira, industrial, na qual 

os implementos produtivos eram dinâmicos, como o uso de motores; e, a atual, conhecida como 

sociedade da informação, em que os implementos produtivos típicos são ferramentas como 

computadores e redes (ZHONG, 2003 apud JOIA, 2006). Joia (2006) defende que a informação 
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é um recurso imprescindível na perspectiva da sociedade da informação, face a ilimitada 

quantidade de bens e serviços que são consumidos pela sociedade humana, a partir do acesso 

prévio de informações sobre esses produtos. 

Para Martins (2006), o surpreendente desenvolvimento das TICs, a partir da segunda 

metade do século XX, tem provocado mudanças significativas e influenciado o relacionamento 

entre a sociedade e o Estado. Na mesma linha, Werthein (2000) esclarece que as transformações 

fruto da evolução da humanidade em direção à sociedade da informação têm definido um novo 

paradigma, denominado tecnologia da informação, que traduz a essência dessas novas relações 

entre a economia e a sociedade. 

Fazendo uma análise sobre o impacto da tecnologia da informação e o seu alcance nas 

relações sociais, Castells (2013) esclarece que as TICs ampliam o alcance dos meios de 

comunicação para todos os ambientes da vida social, representando uma rede que apresenta 

característica global e local, genérica e personalizada, que está sempre em constante mudança.  

Nesse sentido, as TICs têm promovido um novo espaço de autonomia para a sociedade 

e contribuído para o exercício de um novo formato de democracia, exercida virtualmente pela 

conexão e interação entre vários atores, que garantem novas formas de deliberação pública e 

promovem mais equidade no exercício da soberania popular (EGLER, 2008). 

Considerando essas novas formas de interação entre a sociedade e o Estado 

proporcionada pelo uso das TICs, Margetts (2010) descreve que as relações entre os cidadãos 

e o governo tem se alterado qualitativamente pelo uso da tecnologia e constitui uma fonte 

contínua de mudanças nas organizações públicas. No mesmo sentido, Cepik, Canabarro e 

Possamai (2010, p. 28) esclarecem que as TICs desempenham um papel fundamental na 

“ampliação da eficácia da administração pública, com possíveis impactos sobre a capacidade 

estatal em entregar serviços e reforçar o papel do Estado, a cidadania e a participação 

democrática”. 

Todavia, Schwarzelmüller (2005), ainda que concordando com o potencial de 

democratização e universalização da informação possibilitado pelas TICs, destaca que, 

paradoxalmente, o que deveria ser capaz de diminuir a exclusão social, tem gerado, nos países 

não desenvolvidos, um tipo novo de exclusão, o digital. Santos e Cardoso (2001), analisando o 

contexto brasileiro, defendem que, sem equacionar essa questão da exclusão provocada pelas 

TICs, por meio do investimento em políticas para inclusão digital, as iniciativas governamentais 

capazes de permitir ao cidadão uma participação mais efetiva no controle da gestão pública e 

um exercício mais amplo de direitos estarão fatalmente prejudicadas, visto que os seus 

resultados não serão apropriados pelas camadas menos favorecidas da sociedade.  
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Braga et al. (2008), trazendo um olhar sobre a responsividade governamental e a 

necessidade do Estado em promover a inclusão digital e entregar novos e melhores serviços, 

pontuam que o uso das TICs: 

 

[...] permite uma interface governo-cidadão de mão dupla, via sistemas de 

comunicação eletrônica e transações seguras no fornecimento de serviços e 

integração interorganizacional, possibilitando ao usuário resolver múltiplos 

problemas em um único ponto de acesso virtual, com implicações na 

responsividade e responsabilização governamentais. (BRAGA et al., 2008, p. 

8). 

 

Faria (2016) também esclarece que ao incorporar instrumentos e canais de participação 

social com o uso das TICs, o Estado agrega mais legitimidade às suas decisões, obtendo mais 

eficiência e consequentemente sendo mais responsivo, pois estaria definindo prioridades mais 

consoantes com a vontade da população.  

Takahashi (2000) reconhece que o advento da sociedade da informação é o 

fundamento de novas formas de organização e de produção que teve como consequência o 

surgimento de novas demandas direcionadas ao Poder Público. Assim, cabe ao governo 

promover a universalização do acesso e o uso crescente dos meios eletrônicos de informação 

para promover uma administração eficiente, transparente em todos os níveis e oferecendo 

serviços equitativos e universais de atendimento ao cidadão. 

As organizações públicas que antes desenvolviam seus próprios aplicativos e sistemas 

de informação, o que resultava em um cenário fragmentado, passaram a criar infraestruturas 

nacionais de governo eletrônico [a exemplo do e-Ouv], para fornecer funcionalidades genéricas 

que possam ser utilizadas por diferentes agências públicas para desenvolverem serviços 

eletrônicos (MATHEUS; JANSSEN, 2016). 

 

 

2.3.2 Governo digital 

 

 

O uso das TICs tem modificado a conjuntura social e provocado uma remodelagem 

muito acelerada na base material da sociedade e interferindo na forma de viver de todos 

(CASTELLS, 2009). As organizações públicas, por sua vez, devem acompanhar as mudanças 

na sociedade e realizar os ajustes necessários na sua estrutura e nos seus serviços, objetivando 

identificar as mudanças sociais e estimular ações estratégicas que contribuam para o acesso à 
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informação e a integração desses serviços para um melhor atendimento às expectativas da 

sociedade (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 

2018). 

No início da década de 2000, o governo federal brasileiro começou a se estruturar para 

acompanhar essas transformações, sob a denominação de governo eletrônico (e-Gov), a fim de 

priorizar o uso das TICs na democratização do acesso à informação, visando ampliar o debate 

e a participação popular na construção das políticas públicas, e também no aprimoramento da 

qualidade e da efetividade dos serviços e informações. Do início desse processo até hoje, várias 

ações foram desenvolvidas, e que contribuíram para a evolução do paradigma “governo 

eletrônico” para o de “governo digital”, este último contemplando a ampliação da 

interatividade, a facilitação de navegação e o acesso aos portais e serviços de governo 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2018). Ao 

longo desse período, destacam-se algumas realizações, sendo uma delas o e-Ouv: 

 

• Portal Brasil: plataforma que agrega conteúdos institucionais do 

governo federal;  

• Portal Brasileiro de Dados Abertos: plataforma centralizada para acesso 

a dados abertos governamentais;  

• Portal de Serviços: sítio eletrônico oficial para a disponibilização de 

informações e o acesso a serviços públicos;  

• Simplifique!: sítio eletrônico pelo qual qualquer usuário de serviços 

públicos pode contribuir e participar do processo de simplificação de serviços 

do Poder Executivo Federal;  

• Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv): canal para 

encaminhamento de manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, 

sugestões e elogios) a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal;  

• Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC): 

ferramenta para encaminhar e acompanhar pedidos de acesso à informação da 

APF;  

• Sistema Eletrônico de Informações (SEI): ferramenta para gestão de 

processos e documentos administrativos eletrônicos;  

• Portal Comprasnet: canal para gestão de compras publicas;  

• Portal da Transparência: portal de transparência ativa do Poder 

Executivo Federal;  

• Participa.br: portal para publicação e debate de politicas publicas com 

a sociedade. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2018, pp. 13-14). 

 

Em 2016 o governo federal iniciou a implementação da Estratégia de Governança 

Digital (EGD), com fundamento no Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 (BRASIL, 

2016b) instituindo objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança 

Digital, que visa explorar e potencializar sinergias que promovam maior eficácia, eficiência, 
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efetividade e economicidade ao Estado5. A Figura 3 apresenta o mapa estratégico da EGD com 

a descrição dos eixos, objetivos e princípios.  

 

 
Figura 3: Mapa estratégico da Estratégia de Governança Digital 

Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2018).  

 

Pelo exame do mapa estratégico da EGD, infere-se que o sistema e-Ouv utilizado pelas 

ouvidorias públicas do Poder Executivo federal está alinhado com esse novo paradigma da 

Administração Pública brasileira orientado pela boa governança digital, na busca de 

compartilhar e integrar dados e sistemas, melhorar a gestão por meio da tecnologia, 

universalizar o acesso e qualificar os serviços públicos digitais, e na ampliação da participação 

social por meio de contribuições que auxiliem na construção de políticas públicas no ambiente 

digital, por meio de uma relação cada vez mais simplificada e acessível entre o Estado e a 

sociedade. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Apresentação da EGD, disponível em http://www.planejamento.gov.br/EGD. Acesso em 10 jun. 2018.  
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2.4 SISTEMA E-OUV 

 

 

2.4.1 Necessidade de atuação sistêmica e em rede das ouvidorias públicas  

 

 

Em 2012, foi desenvolvida a pesquisa intitulada “Por um Sistema Nacional de 

Ouvidorias Públicas: possibilidades e obstáculos”, coordenada por Campos et al. (2012), cujo 

escopo foi realizar a avaliação de sistemas eletrônicos implementados em ouvidorias públicas, 

a fim de subsidiar a elaboração de alternativas para o desenvolvimento de um Sistema Nacional 

de Ouvidorias Públicas. Os resultados da pesquisa constataram que os sistemas de ouvidoria 

eram fragmentados, não padronizados e possuíam problemas no uso da linguagem. Além disso, 

que a existência de diversos sistemas, ainda que permitisse um acesso à informação adaptado 

as necessidades de cada órgão, gerava problemas de não padronização dos serviços de 

ouvidoria, bem como resultava na duplicação da produção de informações e da realização de 

atividades. 

Nesse sentido, Campos et al. (2012) defenderam a necessidade de ser feita uma 

modelagem pelo uso de um sistema nacional de ouvidorias públicas, que permitisse a integração 

e intercâmbio de informações: 

 

Uma solução trivial para o intercâmbio de informações entre as ouvidorias 

públicas é a especificação e implantação de um sistema informatizado único, 

que contemple no mínimo as funcionalidades consideradas comuns a todos os 

sistemas já implementados e em uso nas ouvidorias. Tal sistema pode ser 

desenvolvido tendo em vista o atendimento a todas as necessidades das 

ouvidorias públicas, inclusive os requisitos de integração e de intercâmbio de 

informações para a materialização de um Sistema Nacional de Ouvidorias 

Públicas. (CAMPOS et al, 2012, p. 169). 

 

Trazendo a mesma defesa de atuação integrada das ouvidorias públicas federais, 

Menezes, Lima Neto e Cardoso (2016, p. 97) argumentam que a “possibilidade de se 

organizarem em rede, dinamizando e ampliando laços institucionais” é um fator de 

empoderamento das ouvidorias.  

Essa atuação interligada entre instituições públicas não é um tema novo, sendo diretriz 

desde o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967), ao disciplinar no art. 

30 que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal se organizassem de maneira sistêmica 

sob a coordenação técnica de um órgão central. Assim, a organização das ouvidorias de forma 
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sistêmica e atuando em rede coordenada pela OGU observa essa legislação, sem gerar qualquer 

tipo de conflito com a vinculação administrativa das ouvidorias em relação aos respectivos 

órgãos e entidades que estão inseridas.  

Nesse contexto, considerando a legislação em vigor, a CGU, publicou a Portaria nº 

50.253, de 15 de dezembro de 2015, instituindo o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias 

e a Rede de Ouvidorias com a finalidade de integrar as informações relacionadas as ações de 

ouvidoria. O art. 2 da norma dispõe sobre os objetivos do Programa:  

 

I - promover integração das atividades de Ouvidoria;  

II– promover o aperfeiçoamento da gestão de processos;  

III – promover o uso de novas tecnologias e soluções inovadoras para 

aperfeiçoar o tratamento das manifestações dos cidadãos;  

IV - promover o intercâmbio de informações e de experiências entre as 

Ouvidorias; e  

V - fomentar a capacitação de servidores nas atividades de Ouvidoria. 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2015b). 

 

Pela análise do conjunto dos dispositivos acima transcritos, é possível observar que a 

promoção do uso de novas tecnologias, um dos objetivos do Programa de Fortalecimento das 

Ouvidorias, pode ir além do aperfeiçoamento do tratamento das manifestações dos cidadãos, 

mais ainda fortalecer a atuação sistêmica e em rede das ouvidorias do Poder Executivo federal, 

na troca de informações, na integração das atividades e no aprimoramento e padronização dos 

processos de trabalho. Além disso, evidencia o fomento cada vez maior das TICs nessas 

unidades e no relacionamento com o cidadão, partindo-se da premissa de uma sociedade cada 

dia mais conectada e no potencial de favorecimento dessas tecnologias para conseguir a 

participação popular na coprodução de políticas públicas. Resulta disso, que o arranjo 

sistêmico, beneficiado pelas TICs, pode representar uma maior integração de ações ao conjunto 

das ouvidorias, com vistas à autonomia, à proteção e promoção de direitos, ao aperfeiçoamento 

da administração pública e à promoção do controle e participação social.  

Dessa forma, buscando-se atingir, possivelmente, um novo patamar de atuação 

integrada e sistêmica, o sistema e-Ouv foi concebido para ser uma tecnologia digital de uso 

compartilhado e colaborativo, que permitisse a interação interdependente entre as ouvidorias 

públicas, produzindo ganhos em agilidade, transparência, maior satisfação dos manifestantes 

em demandar qualquer instituição pública na mesma plataforma tecnológica, com otimização 
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do tempo e sem a falta de padronização nos sites das instituições públicas, o que gera um 

sentimento de navegação difícil. 

 

 

2.4.2 Caracterização do sistema e-Ouv  
 

 

Segundo informações disponíveis no portal de ouvidorias do Poder Executivo federal6, 

o e-Ouv é utilizado desde dezembro de 2014 por unidades de ouvidorias, mas sua formalização 

ocorreu apenas em dezembro de 2015, por meio da Portaria nº 50.252 (MINISTÉRIO DA 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2015a). Foi idealizado 

como um canal direto e desburocratizado de comunicação entre o cidadão e o Estado, nos 

moldes do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). Além disso, visa 

garantir o registro e o tratamento de manifestações da sociedade, especialmente das ouvidorias 

que ainda não possuem canal informatizado para manifestações.  

Assim, para o cidadão o e-Ouv se configura em um canal central e facilitado de registro 

e acompanhamento de manifestações de ouvidoria (Figura 4), que são definidas em seis tipos 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2014; 

BRASIL, 2017b): a) sugestão – proposição de ideia ou formulação de proposta de 

aprimoramento de políticas e serviços; b) elogio – demonstração de reconhecimento ou 

satisfação sobre o serviço ou atendimento recebido; c) solicitação – requerimento de adoção de 

providência por parte da Administração; d) reclamação – demonstração de insatisfação relativa 

ao serviço público; e) denúncia – comunicação de prática de ilícito cuja solução dependa da 

atuação de órgão de controle interno ou externo; e f) solicitação de simplificação – reclamações, 

denúncias e solicitações relativas à simplificação de serviços públicos.  

 

                                                 
6 Disponível em: http://www.ouvidorias.gov.br/. 
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Figura 4: Tela principal do e-Ouv para o cidadão 

Fonte: Site do e-Ouv. 

 

Segundo o manual do e-Ouv para o cidadão (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA 

E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2016), esse canal apresenta ao manifestante três 

funcionalidades: registrar manifestação, consultar manifestação e alterar cadastro (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Funcionalidades do sistema e-Ouv para o cidadão 

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (2016). 

 

Na funcionalidade registrar manifestação, existem formulários pré-definidos para 

definição do destinatário e do assunto e para descrição da manifestação e identificação. Desse 

modo, primeiramente o cidadão escolhe o órgão destinatário, o assunto da manifestação e o 

órgão a que se refere a comunicação (Figura 6). 
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Figura 6: Formulário e-Ouv para definição do destinatário e do assunto da manifestação 

Fonte: Site do e-Ouv. 

 

Em seguida, registra o conteúdo da sua manifestação, podendo incluir anexos para 

melhor fundamentar a comunicação, e presta informações sobre o local do fato e envolvidos, 

se for o caso (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Formulário e-Ouv para registro do conteúdo da manifestação 

Fonte: Site do e-Ouv. 

 

Por último, cadastra dados pessoais, no caso de optar por se identificar com ou sem 

restrição de acesso, únicas opções em que pode acompanhar o tratamento da manifestação, pois 
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em manifestações anônimas o número de protocolo não é disponibilizado ao interessado (Figura 

8). Concluído o registro da manifestação, o cidadão recebe e-mail com o número de protocolo, 

podendo consultar o andamento na funcionalidade “consultar manifestação”.  

 

 
Figura 8: Formulário e-Ouv para identificação do manifestante 

Fonte: Site do e-Ouv. 

 

Para as unidades de ouvidoria, por seu turno, o e-Ouv se apresenta como um sistema 

informatizado de gerenciamento e tratamento de manifestações, com um conjunto de 

funcionalidade para facilitar essas atividades. O Quadro 1 dispõe sobre as principais 

características do sistema.  

 

Características 

Não necessita instalação em computador, projetado para utilização web. 

Apresenta funcionamento 24 horas. 

Possibilita integração com outros sistemas que as ouvidorias utilizem para tramitar as 

manifestações entre as áreas do órgão ou entidade. 

Permite ao cidadão registrar manifestações, consultar histórico do andamento e verificar a 

resposta pela internet. 

Permite diálogo com o cidadão por meio de respostas intermediárias. 

Adapta-se ao dispositivo do usuário (celular, tablet ou computador). 

Encaminha alertas e resposta de manifestação para o e-mail do cidadão. 

Envia e-mails de alerta de registro de manifestações e vencimento de prazo. 

Permite a reclassificação de manifestações. 

Permite a emissão de relatórios e extração de dados no formato (PDF, doc e xls). 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Possibilita cadastro único para todas as ouvidorias públicas do Poder Executivo federal. 

Tem integração com os sistemas: Portal de Serviços do Governo Federal, Portal Reclame 

Aqui, Portal de Dados Abertos. 

Permite que seja feita o encaminhamento de manifestações que não são da competência 

da ouvidoria para a competente. 

Permite buscar manifestações pelo uso de filtros. 

Permite consultar e visualizar demais dados das manifestações, podendo exportá-la em 

PDF ou word. 

Permite visualizar o histórico de ações tomadas com relação as manifestações. 

Permite o anexo de 30 MB de anexos, com limite de 10 itens. 

Permite a reabertura de manifestação para correção ou atualização das informações. 

Quadro 1: Principais características do sistema e-Ouv 

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (2017).  

 

De acordo com o manual do e-Ouv direcionado ao servidor operador do sistema 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2017), 

o sistema apresenta cinco funcionalidades, uma de acionamento de suporte técnico, uma de 

alteração de cadastro do usuário e três próprias de gerenciamento de manifestações (registrar 

manifestação para o cidadão, tratar manifestações e consultar encaminhamento de 

manifestações a outras ouvidorias). Além dessas funcionalidades, o sistema dispõe de relatórios 

automáticos que podem ser emitidos considerando os principais dados de identificação da 

manifestação, tais como número de protocolo, assunto, data de abertura, data de encerramento, 

prazo de resposta e situação (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Tela inicial interna do sistema e-Ouv 

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (2017). 
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Das funcionalidades, a central do sistema é a de tratar manifestações, que apresenta 

seis grupos de operações (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-

GERAL DA UNIÃO, 2017):  

a) buscar manifestações, que fornece a relação de manifestações por situação 

(cadastrada, complementada, encaminhada por outra ouvidoria, prorrogada e resposta 

intermediária) e possibilita aplicação de filtros;  

b) visualizar manifestação, que possibilita a leitura do conteúdo da manifestação e 

anexos e a sua exportação para outros formatos (pdf, word);  

c) analisar manifestações, que abrange ações de salvamento e publicação de respostas, 

reclassificação de manifestação, prorrogação do prazo e arquivamento;  

d) responder manifestação, que envolve a inserção da resposta, a indicação do tipo de 

resposta, que pode ser intermediária (pedido de esclarecimentos ao cidadão ou informações 

sobre as razões de prorrogação do prazo) ou conclusiva (resposta final ao cidadão) e a inclusão 

de anexos; 

e) reabrir manifestação, que se destina à correção ou atualização das informações e à 

reabertura por surgimento de fatos novos;   

f) encaminhar manifestação para outro órgão, que oportuniza o redirecionamento para 

outras ouvidorias cadastradas no e-Ouv ou órgãos externos, incluindo as ouvidorias que não 

aderiram ao sistema.  

Para uso do sistema, as ouvidorias contam ainda com orientações e diretrizes da OGU, 

em face de sua competência de orientação sobre a utilização do e-Ouv e da Sala de 

Monitoramento das Ouvidorias (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2015a). Portanto, amparado por essas orientações, 

o usuário do sistema pode, por exemplo, reclassificar o tipo de manifestação, alterar o tipo de 

assunto e realizar o arquivamento da demanda escolhido pelo cidadão, no caso de manifestações 

duplicadas, sem texto ou que se resumam a xingamentos.  

Com relação à Sala de Monitoramento das Ouvidorias (Figura 10), essa é uma 

ferramenta web, na forma de painel, que permite a extração em tempo real de dados, estatísticas 

e gráficos detalhados sobre manifestações recebidas pelo e-Ouv, com o objetivo de auxiliar 

gestores e estimular cidadãos no exercício do controle social. No painel os dados podem ser 

filtrados por órgão ou entidade, por período, por temas e assuntos. São disponibilizadas 

informações sobre o número de manifestações por tipo, os principais assuntos, o tempo de 

atendimento em cada órgão e dados sobre o perfil do cidadão, tais como localização geográfica, 

faixa etária, gênero e raça/cor.  
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Figura 10: Tela inicial da Sala de Monitoramento das Ouvidorias 

Fonte: Site da Sala de Monitoramento das Ouvidorias.  

 

Feita essa contextualização do sistema e-Ouv, verifica-se que a OGU, em conjunto 

com as ouvidorias públicas que aderiram o sistema, tem ampliado a interlocução com a 

sociedade, por meio de uma solução tecnológica de usabilidade aparentemente simples para 

cidadãos e usuários das unidades de ouvidoria, de acesso facilitado em meio web e de 

funcionalidades que permitem efetuar o gerenciamento de todas as etapas de tratamento de 

manifestações, bem como a emissão de relatórios que podem gerar subsídios às ouvidorias para 

recomendar melhorias em suas instituições.  

 

 

2.5 IMPORTÂNCIA DE AVALIAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
 

 

A avaliação é um processo sistemático que possibilita compreender, de maneira 

contextualizada, dimensões e implicações de uma atividade, de fatos ou coisas, com o intuito 

de incentivar o seu aperfeiçoamento (BELLONI, 2003). É um processo de valoração e análise 

crítica, que pode envolver projetos, programas, políticas, ou qualquer outro tipo de intervenção 

ou ação social (RODRIGUEZ BILELLA et al., 2016). Essa valoração pressupõe: precisão do 

objeto a ser avaliado, estabelecimento de critérios, diagnóstico e, consequentemente, geração 

de subsídios para uma tomada de decisão (MACHADO; CHAISE; ELLIOT, 2016).  
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A avaliação, assim, pode abarcar amplo leque de possibilidades de usos e de objetos, 

sendo, então, elegível para esse processo os sistemas de informação. A avaliação de um sistema 

de informação pode revelar a sua adequação como ferramenta capaz de solucionar alguns 

problemas institucionais relacionados à informação e também pode ser fonte de prevenção para 

investimentos desnecessários, visto a parcela orçamentária que os sistemas demandam de uma 

organização, com desenvolvimento e manutenção. Logo, é necessário que gestores busquem 

mensurar a efetividade desses sistemas e obter informações para possíveis adequações 

preventivas (OLIVEIRA NETO; RICCIO, 2003), pois esses, quando fracassam ou entram em 

desuso, podem ser fontes de graves prejuízos financeiros.  

De acordo com Braga (2012), a avaliação de sistemas tem sido cada vez mais utilizada 

pelas organizações que produzem ou adquirem essas soluções, sejam produtos completos ou 

partes a serem conectadas num sistema mais amplo. Em face da diversidade que o conceito de 

qualidade pode ter para cada pessoa, a autora pondera que, para se obter avaliações eficazes, é 

preciso estabelecer um processo avaliativo bem definido e estruturado, com a identificação 

clara do objetivo da avaliação, dos critérios pertinentes a esse objetivo e do público-alvo. 

Magalhães (2006, p. 9), na mesma linha, diz que “para que a qualidade seja mais que um mero 

acaso, torna-se necessário incorporar métodos que aumentem as chances de sucesso do produto 

e conceitos como planejamento, controle e garantia da qualidade”.  

Portanto, para contar com um processo avaliativo bem definido e estruturado, deve-se 

identificar claramente o objetivo da avaliação, tais como usabilidade, aderência a padrões 

internacionais de segurança, maturidade do processo de desenvolvimento e de manutenção e 

relação custo-benefício de implementação num dado contexto (CAMPOS et al., 2012) e definir 

os critérios e métodos que possibilitem o alcance desses objetivos almejados e gerem análise 

conclusivas sobre os aspectos avaliados.  

Para ilustrar o uso de critérios em avaliação de sistemas, pode ser citada, no governo 

federal, a metodologia para avaliação de serviços públicos prestados por meios eletrônicos, 

denominada “Indicadores e Métricas para Avaliação de E-Serviços” (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2007). A metodologia estabelece 

um conjunto de indicadores (Quadro 2) e critérios, que permitem visualizar os pontos fracos e 

fortes de um serviço disponibilizado por meio eletrônico e a proximidade maior ou menor em 

relação às expectativas dos usuários após sua implantação. Essa iniciativa busca, assim, 

estimular a simplificação e a qualificação constante do acesso aos serviços e informações 

prestados nos sítios e portais públicos. 
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Indicadores Definição 

Maturidade  

 

Traduz em que medida o serviço é prestado de maneira totalmente 

desmaterializada e completa. Compreende as fases de Informação - 

caracterizada pela descrição das informações básicas necessárias para 

cada procedimento ou serviço tais como: onde obter, horário e local de 

funcionamento da instituição e pré-requisitos necessários. 

Comunicabilidade 

 

Diz respeito à receptividade e abertura do Estado à influência e 

participação dos cidadãos, assim como a capacidade de oferecer ajuda 

para facilitar o acesso às informações prestadas. Entre esses mecanismos 

estão a disponibilização de informações como correio eletrônico e 

telefone das instituições, além de mecanismos que ajudem o usuário no 

esclarecimento de dúvidas referentes à prestação dos serviços. 

Multiplicidade de Acesso 

 

Esse indicador traduz a abrangência na disponibilização de serviços em 

outros canais eletrônicos além da Internet como mensagens curtas 

encaminhadas por celular, quiosques ou PCs de acesso público, 

intermediação presencial a serviços eletrônicos, serviços de call center, 

entre outros. 

Acessibilidade 

 

Diz respeito à participação das pessoas portadoras de deficiência no uso 

de produtos, serviços e informações eletrônicas de forma irrestrita. 

Disponibilidade 

 

Verifica o quanto o serviço prestado está disponível para acesso dos 

cidadãos. Isso significa que não basta apenas a presença do serviço na 

forma eletrônica, mas é preciso que o cidadão seja capaz de acessá-lo na 

hora que melhor lhe convier e de forma rápida, sem esperas pelo 

carregamento da página ou aplicação. 

Facilidade de Uso 

 

Trata da qualidade de interação e navegação da interface para acesso ao 

serviço, que deve ser de fácil utilização. Deve oferecer, ainda, um 

ambiente amigável que permita uma navegação intuitiva e rápida. 

Transparência 

 

A transparência é a responsabilidade pela eficiente gerência de recursos 

públicos permitindo o maior controle da sociedade ao andamento do 

serviço solicitado. Essa forma de controle torna a alocação de recursos 

simultaneamente mais eficiente e mais democrática.  

Confiabilidade A confiabilidade traduz a qualidade do sistema que permite ao 

usuário/cidadão confiar, justificadamente, no serviço prestado. Ela 

valoriza a capacidade do governo de oferecer segurança às informações 

e canais relativos ao serviço prestado. Esse indicador é avaliado de 

forma cumulativa.  

Quadro 2: Indicadores para avaliação dos serviços de e-gov 

Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2007).  

 

No que tange ao método, o processo avaliativo deve ter a definição dos procedimentos 

e técnicas de coleta e análise de dados, bem como do público-alvo dessa coleta, como os 

usuários do sistema. Esses fornecem insumos para que os gestores possam dentro de um juízo 

de conveniência e oportunidade avaliar a necessidade de produzir aprimoramentos no sistema.  

Denning (1992, apud CORDEIRO; FREITAS, 2011), ao analisar a avaliação da 

qualidade a partir da percepção dos usuários, esclarece que a satisfação desse público é uma 

das referências para a qualidade. Esses usuários não se preocupam com detalhes estruturais, 

mas contribuem sob a ótica das facilidades que o sistema pode gerar o trabalho. Prado (1999) 
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também acredita que um produto de tecnologia de informação de qualidade deve conter 

características sob o olhar do usuário, como ser agradável e de fácil utilização, e contar com 

manuais de leitura acessível.  

Sobre a avaliação de sistema de informação em ouvidorias públicas, a pesquisa 

coordenada por Campos et al. (2012) mostra que vários métodos ou técnicas podem ser 

utilizados, isoladamente ou em conjunto, para avaliar os sistemas informatizados voltados para 

o tratamento das informações manipuladas por ouvidorias públicas, uma vez que não existem 

parâmetros predefinidos ou uma metodologia de desenvolvimento de software que trate em 

especial de sistemas para essas unidades. 

Dessa forma, diante da variedade de critérios que poderiam ser escolhidos como 

referência para a avaliação do sistema e-Ouv, tal como os “Indicadores e Métricas para 

Avaliação de E-Serviços” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO, 2007), empregado por Silva (2011) para a avaliação do Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), ou as diretrizes de qualidade da norma ISO/IEC 

25010:2011, utilizadas em alguns estudos de avaliação de sistemas informatizados (MORAIS; 

COSTA, 2014; OLIVEIRA; PERES, 2015; SOUZA, 2017), optou-se pelo modelo de 

investigação de Silva (2018), na avaliação de processo administrativo eletrônico, que focalizou 

o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Tal escolha se deve aos fatores e critérios utilizados, 

que privilegiam a averiguação não apenas do atendimento do sistema no que se propõe a fazer, 

mas também aspectos de gestão intervenientes, favoráveis ou limitadores, e de efeitos no 

trabalho. O modelo emprega, assim, sete fatores na dimensão facilitadores – Expectativa de 

Desempenho, Comunicação, Suporte Técnico, Treinamento, Prontidão Organizacional, Apoio 

da Alta Gestão, Pressões Externas, um fator Benefícios, com aspectos (critérios) abarcando 

desempenho, gestão da informação e transparência, e dois fatores que favorecem a aceitação do 

sistema pelos usuários, Satisfação e Qualidade percebida. 

 



 

 

44 

3 MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 

Os métodos, procedimentos e técnicas adotados para a execução dos objetivos da 

pesquisa são apresentados, resumidamente, no Quadro 3, e caracterizados, 

pormenorizadamente, ao longo do capítulo. 

 

Tipificação da 

pesquisa 

Natureza: descritiva. 

Abordagem: mista - quantitativa e qualitativa. 

Ambiente: campo. 

Recorte: transversal. 

Procedimentos e 

técnicas de coleta e 

análise dos dados 

Método: levantamento de opinião (survey). 

Participantes: ouvidores e demais servidores de ouvidorias federais, usuários 

do sistema e-Ouv. 

Amostragem: quantitativa, não probabilística. 

Instrumento: questionário. 

Coleta: aplicação de questionário eletrônico, disponibilizado por meio de 

hiperlink.  

Análise quantitativa: estatística descritiva (mínimo, máximo, média, desvio 

padrão, coeficiente de variação e distribuição de frequência). 

Análise qualitativa: análise de conteúdo categorial temática.  

Quadro 3: Resumo metodológico da pesquisa 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para atingir o objetivo proposto na pesquisa, foi realizado um estudo de natureza 

descritiva. Para Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 102), os estudos descritivos são utilizados 

para “descrever fenômenos, situações, contextos e eventos; ou seja, detalhar como são e se 

manifestam”. Desse modo, buscou-se descrever a adoção do e-Ouv, na ótica dos ouvidores e 

demais servidores das unidades de ouvidoria federais, usuários do sistema, a partir da avaliação 

de fatores como facilitadores, benefícios, satisfação e qualidade e das mudanças sobre a gestão 

dessas unidades.  

Com relação à abordagem, o estudo foi misto, pois envolveu métodos quantitativos e 

qualitativos de coleta e análise dos dados (CRESWELL, 2010). Sá Earp e Hildenbrand (2016) 

esclarecem que a escolha da abordagem depende do objeto a ser conhecido e da natureza da 

investigação. Para as autoras, não é procedente dizer que há superioridade entre uma abordagem 

em relação a outra, tampouco oposição entre elas, pois ambas têm características e 
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particularidades próprias, bem como limitações. Assim, conhecer tais aspectos é fundamental 

para escolher qual abordagem adotar, podendo-se, inclusive, utilizar as duas em uma mesma 

pesquisa. Para Minayo e Sanches (1993, p. 240):  

 

[...] ambas as abordagens são necessárias, porém, em muitas circunstâncias, 

insuficientes para abarcar toda a realidade observada. Portanto, elas podem e 

devem ser utilizadas, em tais circunstâncias, como complementares, sempre 

que o planejamento da investigação esteja em conformidade.  

 

Tais fundamentos mostram que para o desenvolvimento deste estudo, considerando os 

seus intuitos, ambas as abordagens foram necessárias, porque a definição por apenas uma delas 

seria insuficiente para o atingimento dos objetivos propostos. Assim as abordagens foram 

complementares, cada uma com a sua contribuição própria e específica.  

Quanto aos dois últimos aspectos de tipificação da pesquisa, cumpre registrar que o 

estudo foi realizado sem a possibilidade de controle de eventuais variáveis intervenientes 

(ambiente de campo), e teve recorte transversal, que é a coleta de dados de uma determinada 

amostra ou população, em um ponto no tempo (RICHARDSON et al., 1999). 

 

 

3.2 ESTRUTURAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) os dados, quando organizados, são provas e pistas 

que afastam a análise de uma especulação não fundamentada. Assim, para garantir a qualidade 

da coleta dos dados, optou-se pelo questionário, visto que suas características de elaboração e 

de aplicação representariam vantagens para o presente estudo, como as citadas por Elliot, 

Hildenbrand e Berenger (2012): obtenção de respostas mais precisas; aumento da confiança dos 

respondentes na preservação do anonimato; possibilidade de atingir maior número de 

respondentes, em um mesmo período de tempo, e independentemente da localização 

geográfica; e economia de tempo em relação ao período de coleta de dados e também o tempo 

dos respondentes quanto à duração da aplicação.  

O questionário foi estruturado em seis blocos (APÊNDICE A). O primeiro bloco com 

as instruções gerais de preenchimento da pesquisa. Os três blocos seguintes dispondo sobre 

itens para avaliação do e-Ouv. O quinto bloco envolvendo três questões abertas, duas delas 

sobre características do trabalho da unidade de ouvidoria antes e depois da adoção do e-Ouv, a 
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fim de verificar, na percepção dos respondentes, os efeitos na gestão das unidades com o uso 

do sistema, e uma questão sobre eventuais aspectos a serem melhorados no e-Ouv. Por fim, o 

sexto bloco destinado à coleta de dados pessoais e funcionais.  

Para avaliação dos itens dos blocos dois a quatro, utilizou-se escala Likert de cinco 

pontos, com variação de “muito ruim” a “muito boa” para os itens do fator qualidade percebida, 

e de “discordo totalmente” a “concordo totalmente” para as demais assertivas. Além disso, para 

o bloco compreendendo aspectos que podem facilitar a utilização do e-Ouv, acrescentou-se a 

opção de resposta “não sei”, visto que havia a possibilidade de algum aspecto não ser conhecido 

ou ainda não ter sido demandado pelo respondente, como, por exemplo, suporte técnico.  

Para estruturação dos blocos dois a quatro, empregou-se o instrumento desenvolvido 

por Silva (2018) para avaliação de sistema de processo administrativo eletrônico, cujos fatores 

e itens empregados se mostraram pertinentes aos objetivos desta pesquisa. Sobre esse 

instrumento, ele foi composto inicialmente por 49 itens (ANEXO A) divididos em 12 fatores. 

De acordo com o modelo de organização das variáveis construído pelo autor, esses fatores 

pertenciam a três blocos: (1) facilitadores - treinamento, suporte técnico, expectativa de 

desempenho, apoio da alta gestão, comunicação, prontidão organizacional e pressões externas; 

(2) benefícios - desempenho, transparência e gestão da informação; e (3) aceitação - satisfação; 

e qualidade percebida. Após a validação estatística dos itens, o instrumento final apresentou 37 

itens e 10 fatores (ANEXO B), uma vez que na análise fatorial exploratória entre blocos, os 

benefícios (desempenho, transparência e gestão da informação) foram agrupados em um único 

fator. O número de itens de cada fator e os respectivos índices de confiabilidade (alfa de 

Cronbach) são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Quantidade de itens e índice de confiabilidade de cada fator 

Fator 
Quantidade 

de itens 

Índice de 

confiabilidade 

Treinamento 4 0,91 

Suporte técnico 4 0,93 

Expectativa de desempenho 4 0,92 

Apoio da alta gestão 4 0,88 

Comunicação 3 0,86 

Prontidão organizacional 3 0,65 

Pressões externas 2 0,65 

Satisfação 3 0,94 

Qualidade percebida 3 0,86 

Benefícios 7 0,92 

Fonte: SILVA (2018). 
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Índices adequados de confiabilidade devem ser iguais ou superiores a 0,70 (FIELD, 

2009; HAIR JR. et al., 2005), sendo aceitável também, para alguns autores, índices iguais ou 

superiores a 0,60 (VASCONCELOS, 2016). Dessa forma, dos fatores do instrumento 

desenvolvido por Silva (2018), observa-se excelentes índices de confiabilidade para oito dos 

dez fatores. Apenas os fatores prontidão organizacional (α=0,65) e pressões externas (α=0,65) 

apresentaram índices de confiabilidade mais baixos, mas aceitáveis. 

Dessa forma, esses fatores e os seus respectivos itens foram adotados para fazer a 

avaliação do e-Ouv, com exceção do fator comunicação, cujos três itens não se mostraram 

compatíveis com o objeto, dado que se tratando de sistema restrito às unidades de ouvidoria, 

prescinde de ações de comunicação sobre a necessidade ou benefícios de uso para o público 

interno. Foi excluído ainda um item do fator apoio da alta gestão, que não apresentou relevância 

para o estudo. Outrossim, adotou-se itens não validados no instrumento final de Silva (2018), 

mas que demonstraram ter relevância descritiva para a avaliação do e-Ouv, um item do fator 

pressões externas e três itens do fator benefícios. O Quadro 4 sistematiza e apresenta os itens 

excluídos e incluídos, por fator.  

 

Fator Item original Ação 

Comunicação 

A instituição fez uma boa comunicação sobre a necessidade do uso 

do SEI. 

Exclusão 

A instituição fez uma boa comunicação sobre os benefícios do uso 

do SEI. 

A instituição fez uma boa divulgação do SEI durante o processo de 

implantação. 

Apoio da alta 

gestão 

A alta gestão da instituição está interessada no uso do SEI. 

Pressões 

externas 

A instituição adotou o SEI porque outras organizações também o 

adotaram 

Inclusão 

Benefícios 

O SEI proporciona maior eficiência e eficácia na realização das 

atividades relacionadas aos processos administrativos. 

O SEI reduz a ocorrência de erros na realização das atividades 

relacionadas aos processos administrativos.  

O SEI permite buscar informações a respeito dos processos 

administrativos da instituição facilmente. 

Quadro 4: Itens excluídos e incluídos por fator 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Finalizada a seleção de itens e fatores, as assertivas foram adaptadas para o contexto e 

as características do e-Ouv. Na maioria das assertivas foi feita apenas a substituição do termo 

“SEI” por “e-Ouv”. Em algumas assertivas, foi realizada ainda a substituição do termo 

“processo administrativo” por “registro e tratamento das manifestações” ou somente 
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“manifestações”. No fator treinamento, as assertivas foram modificadas para refletir as 

condições instrucionais de uso do e-Ouv, mais focadas em orientações e na disponibilização de 

manual. Isso decorre, possivelmente, porque o e-Ouv é um sistema de baixa complexidade, com 

um elenco restrito de funcionalidades. Por fim, também se procedeu pequenas alterações de 

redação, em poucos itens, para ajustar o tempo verbal ou tornar a assertiva mais direta. O 

Quadro 5 demostra exemplos das adaptações realizadas, evidenciando que os ajustes não 

comprometem a adequação dos itens aos fatores.  

 

Item original Item adaptado 

A equipe de suporte do SEI é fácil de ser 

contatada. 

A equipe de suporte do e-Ouv é fácil de ser 

contatada. 

Estou satisfeito com o SEI. Estou satisfeito com o e-Ouv. 

Usar o SEI aumenta a minha produtividade nas 

atividades que envolvem processos 

administrativos. 

Usar o e-Ouv aumenta a minha produtividade nas 

atividades que envolvem o registro e 

tratamento das manifestações. 

O SEI disponibiliza informações referentes aos 

processos administrativos. 

O e-Ouv disponibiliza informações referentes às 

manifestações. 

A qualidade do treinamento oferecido sobre o 

SEI tem sido muito boa. 

A qualidade do manual oferecido sobre o e-Ouv 

é boa. 

A alta gestão tem apoiado a implementação do 

SEI. 

A alta gestão da instituição apoiou a adoção do 

e-Ouv. 

Eu acho o SEI útil nas atividades que envolvem 

processos administrativos. 

O e-Ouv é útil nas atividades que envolvem o 

registro e tratamento de manifestações. 

Quadro 5: Exemplos de itens adaptados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O questionário foi validado, em termos de estrutura, compreensão das questões e 

conteúdo, pelo orientador deste estudo, que detém formação acadêmica e vasta experiência na 

área de administração pública; por dois usuários do sistema e-Ouv; e pela OGU, na qualidade 

de unidade gestora do sistema. Do processo de validação surgiram seis contribuições para 

melhoria do instrumento, sendo três de inclusão de item, duas de exclusão e uma de ajuste de 

redação. Os dois usuários do e-Ouv e a OGU também sugeriram a ordenação dos itens pelos 

fatores, contribuição esta que não foi acolhida devido a estratégia metodológica adotada para 

evitar um possível viés por fator. O Quadro 6, a seguir, sistematiza as contribuições dos 

validadores.  
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Fator Item Ação Justificativa 

Suporte técnico 
A equipe de suporte do e-Ouv fornece 

instruções úteis e compreensíveis. 
Exclusão 

Sobreposição 

com outro item Prontidão 

organizacional 

A ouvidoria possui bons equipamentos 

para trabalhar com o e-Ouv. 

Benefícios 

O e-Ouv contribui para melhoria da gestão 

da ouvidoria. 

Inclusão 
Aprimoramento 

dos itens do fator 
O e-Ouv disponibiliza relatórios 

completos referentes às manifestações. 

Satisfação O e-Ouv é um sistema de fácil utilização. 

Apoio da alta gestão 

A alta gestão da instituição tem apoiado o 

uso do e-Ouv. (Original) 

 

A alta gestão da instituição apoiou a 

adoção do e-Ouv. (Ajustado) 

Ajuste de 

redação 

Sobreposição 

com outro item 

Quadro 6: Ajustes sugeridos na validação do instrumento 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em vista os ajustes realizados no instrumento validado por Silva (2018) planejou-

se fazer uma nova análise fatorial exploratória, a fim de confirmar os fatores, os itens de cada 

fator, bem como obter os índices de confiabilidade. No entanto, considerando o tamanho da 

amostra obtida, menor que 100 casos válidos, essa análise não pode ser realizada, visto ser este 

quantitativo uma condição necessária (HAIR JR. et al., 2005). Entretanto, ressalta-se que pela 

natureza descritiva desta pesquisa, tal cuidado metodológico, embora desejável, não 

compromete os resultados.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para a coleta de dados, solicitou-se inicialmente à OGU o fornecimento de arquivo 

contendo a relação de órgãos e entidades federais que aderiram ao e-Ouv (ANEXO C) e os 

respectivos endereços de correio eletrônico. Essa relação, extraída no sistema e-Ouv na data de 

9/5/2018 pela Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias, da OGU, 

apresentou 181 órgãos e entidades do Poder Executivo federal usuários do sistema e-Ouv. No 

exame da relação, excluiu-se do público-alvo da pesquisa a CGU, pois esta, ainda que usuária 

do e-Ouv, foi idealizadora e exerce a função de gestora do sistema, o que possivelmente criaria 

um viés no preenchimento do questionário.  

Identificado o público-alvo, foi encaminhado por e-mail convite para participar da 

pesquisa (APÊNDICE B) aos representantes de 180 unidades de ouvidoria do Poder Executivo 
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federal, sendo destacado nessa comunicação: a importância da participação da unidade na 

pesquisa; a extensão do convite aos demais membros da equipe, usuários do sistema; a 

finalidade acadêmica do estudo; e o tratamento reservado a ser dado para as informações 

coletadas. Nesse convite foi disponibilizado o hiperlink para acesso ao questionário descrito na 

seção anterior (APÊNDICE A), por meio do serviço SurveyMonkey.  

O questionário esteve disponível para preenchimento durante doze dias, de 11 a 

22/05/2018. Com o objetivo de se alcançar uma amostra significativa de respondentes, foi feito 

o acompanhamento diário do número de questionários finalizados, o que gerou o reforço do 

convite para participar da pesquisa junto ao público-alvo uma vez durante esse período 

(APÊNDICE C). Ao todo, foram obtidos 97 questionários respondidos, mas apenas 88 deles 

puderam ser elegíveis à análise, visto que nove questionários apresentaram apenas o 

preenchimento do primeiro bloco do questionário, representando menos de 50% dos itens do 

instrumento.  

A análise dos dados quantitativos foi feita com apoio do software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 25. Inicialmente, foram realizadas as análises 

estatísticas exploratórias para identificar casos extremos (outliers) univariados e multivariados. 

A checagem de casos extremos univariados foi feita com uso do escore Z, cujos valores acima 

de 3,29 (p<0,001) deveriam ser identificados como casos extremos, como propõe Field (2009). 

A existência de casos extremos multivariados foi verificada utilizando-se a distância de 

Mahalanobis. Essas análises resultaram na exclusão de sete questionários, totalizando 81 

questionários válidos para a amostra. 

Em seguida, foram realizadas análises estatísticas descritivas, tanto das variáveis 

demográficas pessoais e funcionais quanto das variáveis investigadas. Tais 

análises correspondem a: distribuição de frequências em porcentagem, média, desvio padrão, 

mínimo e máximo. Também foram avaliados os coeficientes de variação dos itens de avaliação 

do e-Ouv, com o propósito de verificar o nível de compartilhamento da percepção dos 

respondentes. O coeficiente de variação indica a variabilidade dos dados em relação à 

média, e quanto menor o resultado, mais homogêneos são os dados (SHIMAKURA, 

2012). Um conjunto de dados pode ser considerado razoavelmente homogêneo quando o seu 

resultado é menor ou igual a 0,30. 

Na análise dos dados qualitativos, empregou-se o método de análise de conteúdo de 

Bardin (1977, p. 47), definido como “Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos”. 
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A análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin, é uma técnica metodológica que pode 

ser aplicada a discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza 

do seu suporte (GODOY, 1995 apud HOFFMAN-CÂMARA, 2013). Assim, seguindo os 

procedimentos de análise de conteúdo propostos por Bardin (1977) e Moraes (1999), quatro 

etapas foram realizadas: preparação das informações; unitarização ou transformação do 

conteúdo em unidades; agrupamento das unidades por categoria e descrição.  

Na preparação das informações, as respostas às questões abertas do questionário foram 

organizadas em uma planilha Excel, sendo excluídos os registros que continham caracteres sem 

a formação de palavras ou com expressões como “nada a declarar”, “não sei”, entre outras 

análogas. A unitarização incidiu em reler cuidadosamente o material com a finalidade de definir 

as unidades de análise. Essas unidades foram constituídas por frases e trechos dos registros, 

posteriormente submetidas a classificação temática. Após essa etapa, as unidades de análise 

foram agrupadas em categorias, de acordo com os critérios de afinidade temática e 

exclusividade. Por fim, foi feita a descrição das categorias em quadros, ou seja, a comunicação 

do trabalho de categorização.  

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Apresenta-se a seguir as características demográficas e profissionais dos participantes 

da pesquisa, conforme dados coletados na aplicação do questionário. O Gráfico 2 apresenta o 

total de respondentes considerados na amostra, organizados por dois grupos de função: ouvidor 

e suporte técnico administrativo.  

 

 
Gráfico 2: Total de participantes por função 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dos participantes da amostra, a maioria exerce função de ouvidor (funções informadas 

de ouvidor-geral, ouvidor, ouvidor substituto, ouvidor adjunto), representando 63% (n=51) dos 

casos. Dos demais respondentes, 4 não indicaram o cargo ou função e 26 informaram cargos 

ou funções de natureza técnico administrativa. Relacionando a quantidade de respondentes do 

grupo ouvidor com o número de unidades convidadas a participar da pesquisa (n=180), é 

provável que o estudo tenha obtido a avaliação de pelo menos 28% das unidades usuárias do e-

Ouv.  

Sobre o nível de escolaridade dos participantes, o Gráfico 3, a seguir, ilustra que há 

predomínio de respondentes com especialização, representando 41% dos que informaram a 

escolaridade. Observa-se ainda que apenas 1 respondente não tem curso superior completo e 

que 75,6% são pós-graduados (especialização, mestrado e doutorado), evidenciando alto nível 

de qualificação acadêmica da amostra.  

 

 
Gráfico 3: Total de participantes por nível de escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao perfil de gênero, faixa etária e tempo de experiência em ouvidoria, verifica-

se preponderância de profissionais do gênero feminino (55,5%), faixa etária entre 31 a 40 anos 

(35,8%) e atuação de mais de 3 anos na unidade (40,7%). Os Gráficos 4, 5 e 6, em sequência, 

demonstram esses dados. No que se refere ao tempo de utilização do e-Ouv, a experiência média 

é de 19 meses, sendo a mediana igual a 15 meses. Essa experiência tem variação de 1 a 41 

meses. 
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Gráfico 4: Total de participantes por gênero 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Gráfico 5: Total de participantes por faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Gráfico 6: Total de participantes por tempo de experiência na 

ouvidoria 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados sobre o tipo de organização dos participantes são expostos no Gráfico 7, no 

qual se evidencia que 68,3% pertencem a Instituições de Ensino e Autarquias, considerando os 
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respondentes que declararam essa informação. Além disso, apenas 9 (11,4%) atuam na 

Administração Direta, sendo os demais pertencentes à Administração Indireta (Autarquias, 

Fundações, Instituições de ensino, Agências Reguladoras e Empresas públicas ou Sociedades 

de economia mista).  

 

 
Gráfico 7: Total de participantes por tipo de organização 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 8, por sua vez, trata da soma de participantes por ano de adoção do e-Ouv. 

Observa-se predominância de respondentes de unidades de ouvidoria que aderiram ao e-Ouv 

em 2015, que foi o primeiro ano de implantação do sistema, e em 2017. Sobre este último ano, 

o quantitativo de adesões possivelmente se deve ao fato de que as unidades de ouvidoria do 

Poder Executivo federal passaram a prestar informações periódicas à OGU sobre as demandas 

recebidas, com exceção daquelas com uso do e-Ouv (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2016), que foram dispensadas 

desse envio.  

 

 
Gráfico 8: Total de participantes por ano de adoção do e-Ouv 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por fim, a frequência de participantes por unidade da Federação é descrita na Tabela 

2. O Distrito Federal é a unidade com mais frequência (n=20), seguida pelos estados do Rio de 

Janeiro (n=9), Rio Grande do Sul (n=6) e Minas Gerais (n=6). Essas quatro unidades federativas 

juntas representam metade da amostra. Sobre o Distrito Federal cabe observar que a elevada 

frequência possivelmente se deve a maior concentração de instituições públicas na capital do 

país. 

 

Tabela 2 – Total de participantes por Unidade da Federação 

Unidade da Federação Frequência Porcentagem 

Acre 1 1,2% 

Alagoas 1 1,2% 

Amapá 1 1,2% 

Amazonas 1 1,2% 

Bahia 3 3,7% 

Ceará 3 3,7% 

Distrito Federal 20 24,7% 

Espírito Santo 1 1,2% 

Goiás 2 2,5% 

Maranhão 1 1,2% 

Mato Grosso 1 1,2% 

Mato Grosso do Sul 2 2,5% 

Minas Gerais 6 7,4% 

Pará 3 3,7% 

Paraíba 1 1,2% 

Paraná 4 4,9% 

Pernambuco 3 3,7% 

Piauí 1 1,2% 

Rio de Janeiro 9 11,1% 

Rio Grande do Norte 2 2,5% 

Rio Grande do Sul 6 7,4% 

Rondônia 1 1,2% 

Roraima 1 1,2% 

Santa Catarina 2 2,5% 

São Paulo 2 2,5% 

Não informado 3 3,7% 

Total 81 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa com base nos 

objetivos específicos propostos para alcance do objetivo geral: conhecer a avaliação dos 

ouvidores e demais servidores das ouvidorias públicas federais sobre a adoção do e-Ouv. Dessa 

forma, primeiramente é apresentada a avaliação da adoção do e-Ouv; em seguida, as mudanças 

provocadas pelo e-Ouv na gestão das ouvidorias; e, por fim, os pontos de melhoria do sistema.  

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA ADOÇÃO DO E-OUV 

 

 

Este objetivo específico de pesquisa se propôs a descrever a percepção dos ouvidores 

e demais servidores das ouvidorias públicas federais sobre a adoção do e-Ouv, considerando 

facilitadores, benefícios, satisfação e qualidade. Para favorecer a exposição e compreensão dos 

dados, esta seção é dividida em subseções, cada uma abordando uma das dimensões 

investigadas.  

Para os itens dos referidos fatores foram calculadas as medidas descritivas – mínimo, 

máximo, média, desvio padrão e coeficiente de variação, e a frequência relativa de respostas 

em cada ponto da escala de avaliação. Com o intuito de facilitar a interpretação dos resultados, 

considerando a escala Likert de cinco pontos utilizada para avaliação dos itens, considerou-se 

que valores de média: abaixo de “1,5” indicam discordância elevada; entre “1,5” e “2,5”, 

discordância; acima de “2,5” e abaixo de “3,5”, neutralidade; entre “3,5” a “4,5”, concordância; 

e acima de “4,5”, concordância elevada.  

 

 

4.1.1 Facilitadores 

 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados consolidados de cada fator, que em 

sequência serão analisados individualmente.  
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Tabela 3 – Resultados consolidados dos facilitadores 

Fator Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Expectativa de Desempenho 4,68 0,54 0,12 

Treinamento 4,48 0,69 0,15 

Prontidão Organizacional 4,46 0,81 0,18 

Suporte Técnico 4,36 0,95 0,22 

Apoio da Alta Gestão 4,29 0,82 0,19 

Pressões Externas 3,81 1,10 0,29 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na análise da Tabela 3, verifica-se concordância elevada dos participantes da pesquisa 

quanto à presença do fator Expectativa de Desempenho, que teve a maior média (4,68) entre os 

fatores e o menor coeficiente de variação (0,12), e concordância em relação aos demais fatores, 

com destaque para os fatores Treinamento (4,48) e Prontidão Organizacional (4,46), que 

obtiveram valores médios muito próximos do padrão de concordância elevada e os menores 

coeficientes de variação, respectivamente, depois do fator Expectativa de Desempenho. 

Os resultados indicam que os participantes possuem uma avaliação positiva e 

razoavelmente homogênea (coeficientes de variação menores que 0,30) da presença desses 

fatores de facilitação ao uso do e-Ouv, em especial para questões ligadas a expectativas de o 

sistema ser útil, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e tornar mais rápido o registro 

e tratamento de manifestações; a disponibilidade de treinamentos e orientações; e a existência 

de recursos tecnológicos e de estrutura organizacional adequados. Os resultados do fator 

Pressões Externas, que obteve a menor média (3,81) e a maior dispersão de opiniões 

(coeficiente de variação igual a 0,29) em comparação com os demais fatores, mostra ser o que 

menos facilita à adoção do e-Ouv, na avaliação dos participantes.  

Para uma análise detalhada dos valores encontrados nos fatores, os resultados dos itens 

de cada fator serão apresentados em duas tabelas, uma com as medidas descritivas, com itens 

classificados em ordem decrescente pelo valor das médias calculadas e outra com a frequência 

relativa de respostas em cada ponto da escala de avaliação.  
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Tabela 4 – Medidas descritivas dos itens de Expectativa de Desempenho 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

3. O e-Ouv é útil nas atividades que 

envolvem o registro e o tratamento de 

manifestações. 

3,0 5,0 4,75 0,49 0,10 

12. Usar o e-Ouv aumenta a 

produtividade nas atividades que 

envolvem o registro e tratamento das 

manifestações. 

2,0 5,0 4,68 0,65 0,14 

16. Usar o e-Ouv melhora a qualidade 

das atividades que envolvem o 

registro e tratamento de 

manifestações. 

2,0 5,0 4,68 0,67 0,14 

7. Usar o e-Ouv permite realizar mais 

rapidamente atividades que envolvem 

registro e tratamento de 

manifestações.  

2,0 5,0 4,59 0,72 0,16 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 5 – Distribuição de frequência relativa dos itens de Expectativa de Desempenho 

Item 
Não sei DT DP NCND CP CT 

Percentual 

3. O e-Ouv é útil nas atividades que 

envolvem o registro e o tratamento de 

manifestações. 

- - - 2,5 19,8 77,8 

12. Usar o e-Ouv aumenta a 

produtividade nas atividades que 

envolvem o registro e tratamento das 

manifestações. 

- - 2,5 2,5 19,8 75,3 

16. Usar o e-Ouv melhora a qualidade 

das atividades que envolvem o registro 

e tratamento de manifestações. 

1,2 - 2,5 3,7 17,3 75,3 

7. Usar o e-Ouv permite realizar mais 

rapidamente atividades que envolvem 

registro e tratamento de manifestações. 

- - 3,7 2,5 24,7 69,1 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na análise das medidas descritivas dos itens do fator Expectativa de Desempenho 

(Tabela 4), verifica-se que todos os componentes tiveram valores médios elevados, acima de 

4,5 (concordância elevada), e baixos níveis de dispersão de opinião entre os participantes 

(coeficientes de variação entre 0,10 e 016). A distribuição de frequência relativa dos itens 
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(Tabela 5) corrobora a concentração de avaliação nos níveis de concordância (acima de 90%), 

com maior peso no ponto da escala “concordo totalmente”.  

Desse modo, a avaliação média dos participantes revela que expectativas de 

desempenho com o uso do e-Ouv estão sendo concretizadas na prática, ou seja, o sistema é útil, 

aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho e torna mais ágil a execução de atividades 

que envolvem registro e tratamento de manifestações. Tal constatação mostra ainda que o 

sistema foi desenvolvido em alinhamento com as necessidades das unidades de ouvidoria do 

Poder Executivo federal, para execução do seu principal processo de trabalho, que é o registro 

e tratamento de manifestações. Uma reflexão também suscitada é o potencial reforço que esse 

alinhamento tem na aceitação do sistema e na consequente consolidação dele como instrumento 

de trabalho dessas unidades, fazendo com que os usuários o incentivem como principal canal 

de comunicação com o cidadão demandante. Do contrário, se não atendesse as expectativas, 

passaria a ser objeto de resistência ou rejeição, inviabilizando a construção futura de uma base 

única de dados de ouvidoria. 

 

Tabela 6 - Medidas descritivas dos itens de Treinamento 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

2. A qualidade do manual oferecido 

sobre o e-Ouv é boa. 

3,0  5,0 4,63 0,61 0,13 

6. Há fácil acesso a treinamentos ou 

manuais para ajudar a utilizar o e-

Ouv. 

1,0 5,0 4,61 0,82 0,18 

11. Tenho recebido orientações 

adequadas para usar o e-Ouv. 

1,0 5,0 4,41 0,94 0,21 

15. Orientações são prontamente 

disponibilizadas para melhorar as 

habilidades sobre o e-Ouv, quando 

necessário. 

1,0 5,0 4,25 1,10 0,26 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 7 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Treinamento 

Item 
Não sei DT DP NCND CP CT 

Percentual 

2. A qualidade do manual oferecido 

sobre o e-Ouv é boa. 

3,7 - - 6,2 23,5 66,7 

6. Há fácil acesso a treinamentos ou 

manuais para ajudar a utilizar o e-

Ouv. 

1,2 2,5 1,2 2,5 19,8 72,8 

11. Tenho recebido orientações 

adequadas para usar o e-Ouv. 

1,2 1,2 6,2 4,9 24,7 61,7 

15. Orientações são prontamente 

disponibilizadas para melhorar as 

habilidades sobre o e-Ouv, quando 

necessário. 

4,9 4,9 4,9 3,7 29,6 51,9 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As Tabelas 6 e 7 revelam os resultados dos itens do fator Treinamento. Os 

componentes desse fator obtiveram avaliações médias de concordância (itens 11 e 15) e elevada 

concordância (itens 2 e 6) razoavelmente homogêneas (coeficientes abaixo de 0,30). Isso indica 

que os participantes partilham o entendimento de que há manual de qualidade sobre o e-Ouv e 

acesso facilitado a ele, e orientações adequadas e oportunas para melhorar as habilidades de 

uso. Revela, consequentemente, que a OGU está tendo uma atuação meritória nessa dimensão, 

visto ser dela o papel de orientação e suporte ao uso do sistema. 

Observa-se, outrossim, a presença de usuários do e-Ouv que desconhecem a existência 

de manuais, treinamentos ou orientações para melhorar as competências de operação do 

sistema, o que pode decorrer da baixa complexidade de uso da solução ou de sua interface 

amigável e intuitiva, fazendo com que esses operadores do sistema dispensem a consulta aos 

referidos recursos instrucionais; ou, ainda, do desconhecimento dos canais de acesso. 

 

Tabela 8 - Medidas descritivas dos itens de Prontidão Organizacional 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

8. A ouvidoria possui uma boa 

estrutura tecnológica para o uso do e-

Ouv. 

2,0 5,0 4,62 0,72 0,16 

18. A ouvidoria possui uma estrutura 

organizacional adequada para utilizar 

o e-Ouv. 

1,0 5,0 4,30 1,04 0,24 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 9 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Prontidão Organizacional 

Item 
Não sei DT DP NCND CP CT 

Percentual 

8. A ouvidoria possui uma boa 

estrutura tecnológica para o uso do e-

Ouv. 

- - 3,7 2,5 22,2 71,6 

18. A ouvidoria possui uma estrutura 

organizacional adequada para utilizar 

o e-Ouv. 

- 1,2 9,9 6,2 23,5 59,3 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em sequência, na análise dos itens do fator Prontidão Organizacional, ilustrados nas 

Tabelas 8 e 9, percebe-se o acompanhamento do padrão de concordância verificado nos fatores 

precedentes. Os participantes identificam ter uma boa estrutura tecnológica e organizacional 

para utilização do e-Ouv, não havendo, portanto, entraves dessa natureza ao sistema na quase 

totalidade dos casos. Do conjunto de respondentes, apenas 3 avaliaram com discordância a 

questão de dispor de boa estrutura tecnológica e 9 quanto a não possuir estrutura organizacional 

adequada.  

Sobre a estrutura tecnológica necessária, cabe alertar que o e-Ouv funciona 

inteiramente em ambiente online, sem a necessidade de sua instalação nos computadores das 

ouvidorias, com custos de desenvolvimento do sistema e manutenção de bancos de dados e de 

repositórios de arquivos suportados pela CGU. Tal fato pode ter contribuído com o elevado 

percentual de concordância total, visto que a estrutura tecnológica demandada para uso do 

sistema é semelhante a estrutura usualmente requerida por qualquer unidade administrativa do 

serviço público, como computador e rede de internet com padrões razoáveis de usabilidade.  

 

Tabela 10 - Medidas descritivas dos itens de Suporte Técnico 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

5. A equipe de suporte do e-Ouv 

fornece respostas satisfatórias. 

1,0  5,0 4,45 0,95 0,21 

1. A equipe de suporte do e-Ouv é 

fácil de ser contatada. 

1,0 5,0 4,40 0,95 0,22 

10. A equipe de suporte do e-Ouv 

soluciona meus problemas de forma 

rápida. 

1,0 5,0 4,22 1,08 0,26 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 11 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Suporte Técnico 

Item 
Não sei DT DP NCND CP CT 

Percentual 

5. A equipe de suporte do e-Ouv 

fornece respostas satisfatórias. 

12,3 1,2 6,2 2,5 19,8 58,0 

1. A equipe de suporte do e-Ouv é 

fácil de ser contatada. 

9,9 1,2 4,9 7,4 19,8 56,8 

10. A equipe de suporte do e-Ouv 

soluciona meus problemas de forma 

rápida. 

11,1 3,7  4,9 6,2 27,2 46,9 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As Tabelas 10 e 11, por sua vez, versam sobre o fator Suporte Técnico, dispondo sobre 

três aspectos do suporte prestados pela OGU: fornecimento de respostas satisfatórias, facilidade 

de contato e solução de problemas de forma rápida. Os valores médios e os coeficientes de 

variação dos itens mostram concordância razoavelmente homogênea quanto ao suporte, embora 

nenhum item possa ser interpretado como de concordância elevada. Conclui-se, com esses 

resultados, que a OGU também está cumprindo satisfatoriamente o seu papel de suporte técnico 

ao sistema. Cabe destaque, a existência de pelos menos 8 participantes que nunca demandaram 

nenhum tipo de suporte técnico à OGU. Efetuando-se o cruzamento dessas ocorrências com 

duas características funcionais da amostra, “cargo” e “ano de adoção do e-Ouv”, verificou-se 

predomínio de ocupantes da função de ouvidor, com adoção do sistema nos anos 2017 e 2018. 

Como é provável que os primeiros anos de adoção do sistema suscitem mais demandas de 

suporte, a referida constatação sugere que esses ouvidores não devem se ocupar das questões 

mais operacionais do sistema, ficando a iniciativa de contato com o suporte técnico da OGU a 

cargo da equipe técnica.  

 

Tabela 12 - Medidas descritivas dos itens de Apoio da Alta Gestão 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

4. A alta gestão da instituição apoiou 

a adoção do e-Ouv. 

2,0 5,0 4,77 0,66 0,14 

17. A alta gestão tem fornecido ajuda 

e recursos necessários para o uso do e-

Ouv. 

1,0 5,0 4,21 1,13 0,27 

13. A alta gestão tem visão clara sobre 

o uso do e-Ouv. 

1,0 5,0 3,88 1,18 0,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 13 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Apoio da Alta Gestão 

Item 
Não sei DT DP NCND CP CT 

Percentual 

4. A alta gestão da instituição apoiou 

a adoção do e-Ouv. 

2,5 - 3,7 1,2 8,6 84,0 

17. A alta gestão tem fornecido ajuda 

e recursos necessários para o uso do e-

Ouv. 

1,2 3,7 4,9 17,3 13,6 59,3 

13. A alta gestão tem visão clara sobre 

o uso do e-Ouv. 

4,9 3,7 12,3 12,3 29,6 37,0 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As medidas descritivas dos itens do fator Apoio da Alta Gestão, constantes na Tabela 

12, mostram que o item 4 teve a maior média (4,77) e convergência de percepções (coeficiente 

de variação igual a 0,14) entre os itens do fator. Entre esses itens, distingue-se também o 13, 

que apresentou a menor média (3,88). Os resultados indicam concordância de que dirigentes 

das instituições em que estão inseridas as ouvidorias pesquisadas fornecem ajuda e recursos 

necessários para uso do e-Ouv, e elevada concordância quanto a terem apoiado a adesão ao 

sistema e-Ouv. Esses resultados sugerem haver reconhecimento da alta gestão dessas 

instituições da importância das ouvidorias como instrumento de governança pública, apoiando-

as em suas iniciativas de melhoria e fornecendo os recursos necessários para o bom desempenho 

de suas atribuições. Uma visão do uso do e-Ouv pelos dirigentes é apontada como existente 

pela maioria dos pesquisados, embora esse item tenha obtido o menor valor de concordância 

em comparação com os demais itens do fator.  

 

Tabela 14 - Medidas descritivas dos itens de Pressões Externas 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

19. O e-Ouv foi adotado para manter 

a ouvidoria atualizada perante outras 

instituições. 

1,0 5,0 4,13 1,34 0,33 

9. A ouvidoria adotou o e-Ouv porque 

outras organizações também o 

adotaram. 

1,0 5,0 3,78 1,33 0,35 

14. Outras ouvidorias incentivaram a 

adoção do e-Ouv na instituição. 

1,0 5,0 3,39 1,44 0,42 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 15 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Pressões Externas 

Item 
Não sei DT DP NCND CP CT 

Percentual 

19. O e-Ouv foi adotado para manter 

a ouvidoria atualizada perante outras 

instituições. 

3,7 9,9 4,9 6,2 17,3 58,0 

9. A ouvidoria adotou o e-Ouv porque 

outras organizações também o 

adotaram. 

6,2 11,1 6,2 9,9 32,1 34,6 

14. Outras ouvidorias incentivaram a 

adoção do e-Ouv na instituição. 

17,3 14,8 7,4 13,6 24,7 22,2 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por fim, quanto ao fator Pressões Externas, que apresentou o menor valor médio (3,81) 

e a maior dispersão de opiniões, observa-se que a necessidade de manter a ouvidoria atualizada 

perante as outras instituições foi o aspecto de pressão externa que mais facilitou a adoção do e-

Ouv, na percepção dos participantes. Já o incentivo de outras ouvidorias, que obteve a menor 

média (3,39) e maior dispersão de opiniões (coeficiente de variação igual a 0,42) entre os itens 

do fator, o que menos facilitou ou possivelmente não ocorreu na percepção dos pesquisados.  

Da avaliação geral dos fatores, pode-se concluir, considerando as medidas descritivas, 

que 18 aspectos facilitadores à utilização do e-Ouv foram percebidos como presentes para a 

maioria dos pesquisados (valores de média acima de 3,5). O único aspecto que não obteve 

avaliação de concordância quanto à existência foi o referente a incentivo de outras ouvidorias 

a adoção do e-Ouv na instituição (média igual a 3,39), do fator Pressões Externas.  

 

 

4.1.2 Benefícios 

 

 

As Tabelas 16 e 17, a seguir, apresentam os resultados da avaliação dos itens do fator 

Benefícios, contendo a primeira as medidas descritivas e a segunda a distribuição de frequência 

relativa de respostas em cada ponto da escala de avaliação. 
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Tabela 16 - Medidas descritivas dos itens de Benefícios 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

9. O e-Ouv facilita o encaminhamento 

de manifestações entre as ouvidorias. 
3,0 5,0 4,80 0,46 0,10 

7. O e-Ouv proporciona maior 

transparência no tratamento das 

manifestações. 

2,0 5,0 4,72 0,58 0,12 

8. O e-Ouv disponibiliza informações 

referentes às manifestações. 
1,0 5,0 4,69 0,63 0,13 

12. O e-Ouv contribui para melhoria 

da gestão da ouvidoria. 
2,0 5,0 4,65 0,62 0,13 

1. O e-Ouv proporciona maior 

eficiência e eficácia na realização das 

atividades relacionadas ao registro e 

tratamento das manifestações. 

2,0 5,0 4,63 0,66 0,14 

10. A adoção do e-Ouv gerou 

celeridade no tratamento das 

manifestações recebidas na ouvidoria. 

2,0 5,0 4,58 0,72 0,16 

6. O e-Ouv reduz os custos 

operacionais envolvidos nas 

atividades relacionadas ao registro e 

tratamento das manifestações. 

1,0 5,0 4,51 0,81 0,18 

2. O e-Ouv reduz a ocorrência de erros 

na realização das atividades 

relacionadas ao registro e tratamento 

das manifestações. 

2,0 5,0 4,47 0,78 0,17 

5. O e-Ouv apresenta as 

manifestações de forma precisa e 

confiável. 

2,0 5,0 4,40 0,75 0,17 

4. O e-Ouv proporciona mais 

celeridade que outras formas de 

gerenciamento de manifestações. 

2,0 5,0 4,37 0,81 0,19 

3. O e-Ouv permite buscar 

informações a respeito das 

manifestações facilmente. 

1,0 5,0 4,19 1,00 0,24 

11. O e-Ouv disponibiliza relatórios 

completos referentes às 

manifestações. 

1,0 5,0 3,63 1,35 0,37 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 17 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Benefícios 

Item 
DT DP NCND CP CT 

Percentual 

9. O e-Ouv facilita o encaminhamento de 

manifestações entre as ouvidorias. 

- - 2,5 14,8 82,7 

7. O e-Ouv proporciona maior transparência 

no tratamento das manifestações. 

- 1,2 2,5 19,8 76,5 

8. O e-Ouv disponibiliza informações 

referentes às manifestações. 

- 1,2 1,2 23,5 74,1 

12. O e-Ouv contribui para melhoria da gestão 

da ouvidoria. 

- 1,2 3,7 23,5 71,6 

1. O e-Ouv proporciona maior eficiência e 

eficácia na realização das atividades 

relacionadas ao registro e tratamento das 

manifestações. 

- 2,5 2,5 24,7 70,4 

10. A adoção do e-Ouv gerou celeridade no 

tratamento das manifestações recebidas na 

ouvidoria. 

- 1,2 9,9 18,5 70,4 

6. O e-Ouv reduz os custos operacionais 

envolvidos nas atividades relacionadas ao 

registro e tratamento das manifestações. 

1,2 2,5 4,9 27,2 64,2 

2. O e-Ouv reduz a ocorrência de erros na 

realização das atividades relacionadas ao 

registro e tratamento das manifestações. 

- 3,7 6,2 29,6 60,5 

5. O e-Ouv apresenta as manifestações de 

forma precisa e confiável. 

- 3,7 4,9 39,5 51,9 

4. O e-Ouv proporciona mais celeridade que 

outras formas de gerenciamento de 

manifestações. 

- 2,5 13,6 28,4 55,6 

3. O e-Ouv permite buscar informações a 

respeito das manifestações facilmente. 

1,2 11,1 1,2 40,7 45,7 

11. O e-Ouv disponibiliza relatórios 

completos referentes às manifestações. 

11,1 12,3 11,1 33,3 32,1 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na análise da Tabela 16, verifica-se, pelos valores médios acima de 4,5 (concordância 

elevada), que os benefícios dispostos nos itens 9, 7, 8, 12, 1, 10, 6 são os mais percebidos pelos 

participantes, a partir da experiência de uso do sistema: (a) facilita o encaminhamento de 

manifestações entre as ouvidorias (4,80); (b) proporciona maior transparência no tratamento 

das manifestações (4,72); (c) disponibiliza informações referentes às manifestações (4,69); (d) 

contribui para a melhoria da gestão da ouvidora (4,65); (e) proporciona maior eficiência e 

eficácia na realização das atividades (4,63); (f) gera celeridade no tratamento das manifestações 
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(4,58); e (g) reduz custos operacionais envolvidos nas atividades das ouvidorias (4,51). 

Também se observa avaliação de concordância sobre os demais itens como benefícios 

propiciados pelo sistema, com ressalva a ser dada para o item 11, que obteve a menor média 

entre os itens do fator (3,63) e mostrou a maior dispersão de opinião entre os participantes 

(0,37).  

Esses resultados mostram que com a adoção do e-Ouv as unidades de ouvidoria 

pesquisadas tiveram ganhos nas suas atividades de recebimento e tratamento das manifestações, 

ligados a transparência, desempenho e gestão da informação. Além disso, mostram que o 

sistema é capaz de gerar a diminuição de custos operacionais e melhorar a gestão das 

ouvidorias. Cabe destacar que esses ganhos extrapolam o trabalho das ouvidorias, alcançando 

também o cidadão demandante, que passa a ter mais autonomia para registrar sua manifestação, 

transparência sobre o tratamento dela e celeridade no recebimento da resposta. Sobre a 

possibilidade de emitir relatórios completos pelo sistema, essa funcionalidade ainda carece de 

aperfeiçoamentos, o que deve ser examinado pela OGU, a quem compete fazer sua manutenção 

evolutiva.  

 

 

4.1.3 Satisfação 

 

 

As Tabelas 18 e 19, a seguir, apresentam os resultados da avaliação dos itens do fator 

Satisfação, contendo a primeira as medidas descritivas e a segunda a distribuição de frequência 

relativa de respostas em cada ponto da escala de avaliação.  

 

 

Tabela 18 - Medidas descritivas dos itens de Satisfação 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

4. O e-Ouv é um sistema de fácil 

utilização. 

2,0  5,0 4,68 0,61 0,13 

1. O e-Ouv é um sistema bem-

sucedido. 

2,0 5,0 4,54 0,65 0,14 

2. Estou satisfeito com o e-Ouv. 2,0 5,0 4,41 0,70 0,16 

3. O e-Ouv atingiu minhas 

expectativas. 

2,0 5,0 4,40  0,74 0,17 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 19 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Satisfação 

Item 
DT DP NCND CP CT 

Percentual 

4. O e-Ouv é um sistema de fácil utilização. - 2,5 -  24,7 72,8 

1. O e-Ouv é um sistema bem-sucedido. - 2,5 1,2 35,8 60,5 

2. Estou satisfeito com o e-Ouv. -  3,7 1,2 45,7 49,4 

3. O e-Ouv atingiu minhas expectativas. -  3,7 3,7 42,0 50,6 

Legenda: DT=Discordo totalmente; DP=Discordo em parte; NCND=Não concordo nem discordo; 

CP=Concordo em parte; CT=Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Da análise da Tabela 18, observa-se que os pesquisados compartilham, no geral, 

concordância sobre todos os itens do fator Satisfação e que os itens 4 e 1 obtiveram as maiores 

médias e podem ser avaliados como de muita concordância ou concordância total (médias 

acima de 4,5). Assim, as médias sinalizam satisfação geral com o e-Ouv, sobressaindo-se nessa 

percepção a fácil utilização do sistema e a sua apreciação como bem-sucedido. Essa avaliação 

mostra que o e-Ouv é uma ferramenta de aprendizado facilitado e que atende as necessidades 

dos usuários.  

 

 

4.1.4 Qualidade 

 

 

As medidas descritivas e a distribuição de frequência relativa dos itens do fator 

Qualidade são expostos nas Tabelas 20 e 21, respectivamente.  

 

Tabela 20 - Medidas descritivas dos itens de Qualidade 

Item Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

3. As características gerais do e-Ouv. 3,0  5,0 4,23 0,58 0,14 

1. A visualização de manifestações e 

anexos no e-Ouv. 
2,0 5,0 4,07 0,75 0,19 

2. As funcionalidades, opções e 

comandos do e-Ouv. 
2,0 5,0 3,98 0,71 0,18 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 21 - Distribuição de frequência relativa dos itens de Qualidade 

Item 

Muito 

ruim 
Ruim Razoável Boa 

Muito 

boa 

Percentual 

3. As características gerais do e-Ouv. - - 7,4  61,7 30,9 

1. A visualização de manifestações e anexos 

no e-Ouv. 

-  1,2 21,0 46,9 30,9 

2. As funcionalidades, opções e comandos do 

e-Ouv. 

-  2,5 18,5 58,0 21,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As médias dos itens do fator Qualidade percebida indicam que o e-Ouv é 

compreendido pelos participantes como um sistema de boa qualidade (média entre 3,5 a 4,5), 

no que tange a funcionalidades, opções e comandos, visualização de manifestações e anexos e 

características gerais. Em um eventual desenvolvimento evolutivo do sistema, os aspectos 

mensurados no item 2 devem ser priorizados, pois a assertiva apresentou a média (3,98) que 

mais se afastou do ponto máximo de avaliação (5, muito boa).  

Essa avaliação do fator evidencia outro mérito do e-Ouv, o de boa qualidade em 

aspectos afetos à usabilidade e interface com o usuário. Apresentar boa qualidade certamente 

reforça entre os usuários a aceitação do sistema, ainda que haja espaço para melhorias 

evolutivas. Mostra ainda que o sistema foi desenvolvido observando padrões mínimos de 

qualidade, o que foi corroborado pelos respondentes, no geral. 

 

 

4.2 MUDANÇAS NA GESTÃO DAS OUVIDORIAS 

 

 

Este objetivo específico de pesquisa se propôs a identificar as mudanças da adoção do 

e-Ouv na gestão das ouvidorias públicas federais. Os Quadros 7 e 8 fazem a comunicação do 

resultado da análise de conteúdo categorial das respostas dos participantes sobre características 

do trabalho da ouvidoria antes e depois da adoção do e-Ouv, abordando categoria e respectivas 

características. Para facilitar a análise também é apresentada a frequência de ocorrências de 

cada categoria. 
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Categoria Características 

Dificuldades da ausência de 

sistema/sistema próprio 

limitado (n=56) 

- Ausência de centralização no recebimento de manifestações 

- Ausência de integração com outros sistemas 

- Ausência de respostas intermediárias 

- Concentração de manifestações por e-mail ou por atendimento 

presencial 

- Demora no recebimento de manifestações 

- Dificuldade de emitir relatórios estatísticos 

- Dificuldade de registrar manifestações 

- Formulário de registro de manifestação em papel 

- Necessidade de cadastrar as manifestações 

- Necessidade de enviar relatório semanal à OGU 

- Sem acesso remoto ao sistema 

- Registro manual das manifestações 

- Várias fontes de dados para emitir relatórios 

- Dificuldade de envio de manifestação a outra ouvidoria 

- Encaminhamento de respostas presencialmente ou por e-mail 

- Falta de padronização nas informações recebidas 

Deficiências de 

gerenciamento e controle 

das manifestações (n=36) 

- Controle em planilha 

- Dificuldade de acompanhar manifestações 

- Dificuldade de acompanhar prazos 

- Dificuldade de definir prazos 

- Dificuldade de acompanhar respostas das unidades 

- Dificuldade de rastrear manifestações 

- Sem notificação de recebimento de manifestações 

Desempenho insuficiente da 

ouvidoria (n=12) 

- Desorganização 

- Morosidade no atendimento dos manifestantes 

- Morosidade no tratamento de manifestações 

Baixa qualidade do serviço 

prestado (n=5) 

- Atraso nas respostas das unidades 

- Atraso no tratamento de manifestações 

- Dificuldade de acompanhar a qualidade das respostas 

- Emissão de respostas intermediárias por descumprimento de prazo 

Baixa transparência e 

acessibilidade (n=13) 

- Ausência de número de protocolo 

- Baixa acessibilidade ao serviço da ouvidoria 

- Demora no feedback sobre o cadastro da manifestação 

- Sem possibilidade de acompanhamento pelo manifestante 

- Sem transparência 

- Acesso somente por e-mail 

- Canais difusos para envio de manifestações 

- Cidadãos com dúvidas sobre como registrar manifestações 
Fragilidades para proteger o 

manifestante 

(n=4) 

- Dificuldade de receber manifestações anônimas 

- Exposição dos manifestantes 

- Sistema próprio sem mecanismos de proteção do denunciante 

Custos (n=3) 
- Volume de papel para realizar a manifestação 

- Necessidade de recursos para desenvolver ou melhorar sistema 

Desvalorização da ouvidoria 

perante usuários, outras 

unidades e instâncias 

superiores (n=9) 

- Baixa confiança dos manifestantes 

- Baixa procura pelo serviço da ouvidoria 

- Desconhecimento da unidade na instituição 

- Desvalorização da ouvidoria 

- Dificuldade de aceitação por outras unidades 

- Dificuldade de ser ouvido 

- Pouca credibilidade dada aos servidores da ouvidoria 

- Informalidade do trabalho 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Falta de respaldo para 

atuação (n=6) 

- Sem apoio legal 

- Sem possibilidade de arquivar manifestações duplicadas 

- Sem possibilidade de reclassificar manifestações 

- Sem respaldo para cobrança de prazo 

- Sem respaldo para dizer que a OGU acompanha os casos 

- Dependência do órgão supervisor 

Insegurança com a base de 

dados (n=5) 

- Dificuldade de manter os registros 

- Necessidade de checagem dos dados 

- Pouca segurança da base de dados 

- Redundância de dados 

Quadro 7: Características do trabalho das ouvidorias antes da adoção do e-Ouv 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Da análise do Quadro 7, observa-se que as unidades de ouvidoria, antes da adoção do 

e-Ouv, eram caracterizadas por:  

a) deficiências no gerenciamento de manifestações e prazos, cujo controle era feito 

por meio de planilhas, com dificuldades apontadas em acompanhar o tratamento de 

manifestações, o cumprimento de prazos, o recebimento de respostas das unidades demandadas, 

e em arquivar e localizar as manifestações recebidas;   

b) insuficiências de desempenho e de qualidade na prestação do serviço, havendo 

morosidade no tratamento de manifestações e no atendimento dos usuários do serviço, e atrasos 

no envio de respostas aos cidadãos e no recebimento dos subsídios das unidades para as 

manifestações recebidas;  

c) baixa transparência e acessibilidade ao serviço da ouvidoria, pois não havia 

emissão de número de protocolo e possibilidade do cidadão acompanhar sua manifestação, bem 

como os canais de acesso restritos ou pouco esclarecidos aos manifestantes;  

d) inseguranças com a base de dados, existindo redundâncias e checagens contínuas 

dos dados;  

e) custos com papel e com desenvolvimento e manutenção de sistema;  

f) fragilidades na proteção da identidade dos manifestantes; 

g) desconhecimento e desvalorização da unidade na instituição perante usuários, 

outras unidades e instâncias superiores;  

h) falta de respaldo para proceder eventuais correções no registro de manifestações, 

como a reclassificação do tipo de manifestação e o arquivamento de duplicidades, e a cobrança 

de prazos; e 

i) outras dificuldades da ausência de sistema ou de sistema próprio limitado, como 

preponderância de trabalho manual, dificuldade de emitir relatórios, impossibilidade de 

consultar as manifestações de forma remota, necessidade de enviar semanalmente relatórios à 
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OGU, falta de padronização no recebimento de informações, dificuldade para redirecionar 

manifestações para outras ouvidorias e concentração de atendimento e recebimento de 

manifestações por e-mail. 

Conclui-se, assim, que havia um elenco de características restritivas à gestão das 

ouvidorias antes da adoção do e-Ouv, em diferentes dimensões. Sobre o conjunto de respostas 

analisadas, registra-se que também foram identificados apontamentos de características 

positivas em não possuir o sistema, mas em proporção pouco representativa em relação ao 

conjunto total.  

A adoção do e-Ouv, por seu turno, resultou em um rol de características 

essencialmente oposto, conforme será explicitado no Quadro 8, a seguir.  

 

Categoria Características 

Facilidades proporcionadas 

pelo uso do sistema (n=40) 

- Acesso remoto ao sistema 

- Automatização de tarefas 

- Contato eletrônico com o manifestante 

- Criação e manutenção de árvore temática 

- Alerta de prazo 

- Geração de número de protocolo 

- Emissão de relatórios automáticos 

- Relatórios estatísticos 

- Redirecionamento de manifestações a outras ouvidorias pelo sistema 

- Envio de respostas com documentos anexos 

- Recebimento de respostas pelo número de protocolo 

- Registro da manifestação pelo cidadão 

- Sistema integrado 

- Tramitação das manifestações por meio eletrônico 

Gerenciamento e controle 

das manifestações (n=40) 

- Centralização dos registros de manifestações 

- Controle por sistema 

- Rastreabilidade das manifestações 

- Melhor acompanhamento do tratamento das manifestações 

- Melhor acompanhamento dos prazos de resposta 

- Pesquisa completa dos assuntos 

Desempenho da ouvidoria 

(n=34) 

- Agilidade na emissão de relatórios 

- Agilidade no envio de respostas 

- Agilidade no recebimento das manifestações 

- Agilidade no tratamento de manifestações 

- Eficiência no gerenciamento das manifestações 

- Maior produtividade 

- Organização 

- Redução do tempo médio de resposta 

Qualidade do serviço 

prestado (n=9) 

- Atendimento aos prazos 

- Melhoria na qualidade do atendimento 

- Padronização do serviço prestado pelas Ouvidorias 

- Padronização do tratamento das manifestações 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Transparência e 

acessibilidade ao cidadão 

(n=27) 

- Disponibilidade de mais um canal de acesso para o manifestante 

- Diminuição das demandas físicas 

- Facilidade no registro de manifestações 

- Informação imediata de registro da manifestação 

- Maior acessibilidade 

- Possibilidade de acompanhamento da manifestação 

- Registro de manifestação em qualquer horário 

- Transparência das informações   

- Transparência do número de protocolo da manifestação 

- Transparência do prazo de atendimento 

- Transparência sobre o tratamento da manifestação 

Proteção do manifestante 

(n=5) 

- Possibilidade de registro de manifestações anônimas 

- Proteção da identidade do manifestante 

- Respaldo do sistema para o sigilo 

Redução de custos (n=2) 
- Diminuição da necessidade de pessoal 

- Redução do consumo de papel 

Credibilidade da ouvidoria 

perante usuários, unidades 

da instituição e instâncias 

superiores (n=11) 

- Credibilidade do trabalho da ouvidoria 

- Formalidade do trabalho 

- Formalização da ouvidoria 

- Maior confiança dos usuários 

- Maior cooperação das unidades da instituição 

- Valorização da ouvidoria 

- Visibilidade do trabalho da ouvidoria 

Respaldo para atuação 

(n=11) 

- Definição sobre os tipos de manifestações 

- Formulários predefinidos 

- Possibilidade de arquivar manifestações duplicadas 

- Possibilidade de reclassificar manifestações 

- Possibilidade de monitoramento pela OGU 

- Respaldo da OGU para tratamento das manifestações 

- Respaldo para cobrança de prazo 

Confiabilidade e segurança 

da base de dados (n=8) 

- Confiabilidade dos dados 

- Precisão das informações 

- Segurança dos dados 

Quadro 8: Características do trabalho das ouvidorias após a adoção do e-Ouv 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Da análise do Quadro 8, observa-se que as unidades de ouvidoria, após a adoção do e-

Ouv, passaram a ser caracterizadas por:  

a) melhoria no gerenciamento de manifestações e prazos a partir do controle em 

sistema, com ganhos no acompanhamento do tratamento das manifestações e do prazo de 

recebimento de respostas das unidades demandadas, na rastreabilidade das manifestações e na 

centralização de registros; 

b) organização, produtividade e agilidade na execução do trabalho e na finalização 

das manifestações, repercutindo na redução do tempo médio de resposta;  

c) qualidade em termos de padronização de serviço e do tratamento das 

manifestações e de cumprimento de prazos;  
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d) aumento da transparência e acessibilidade ao cidadão, havendo agora o feedback 

imediato sobre o registro da manifestação, possibilidade de efetuar esse registro em qualquer 

horário e de forma facilitada, e transparência das informações (número de protocolo, prazo para 

resposta, fluxo);  

e) confiabilidade e segurança da base de dados;  

f) redução de custos, como a diminuição da necessidade de pessoal e da quantidade 

de papel;  

g)  proteção da identidade do manifestante e possibilidade de recebimento de 

manifestações anônimas;  

h) credibilidade do serviço e da ouvidoria, gerando cooperação entre as unidades 

da instituição, visibilidade e confiança dos usuários;  

i) respaldo para cobrar prazos e reforçar que o tratamento das manifestações sofre 

monitoramento da OGU; e 

j) facilidades proporcionadas pelo sistema, como alerta de prazo, acesso remoto, 

redirecionamento de manifestações a outras ouvidorias, integração com outros sistemas, 

emissão de relatórios estatísticos e tramitação eletrônica das manifestações.  

Conclui-se que o novo contexto de gestão e trabalho das ouvidorias, oportunizado pelo 

uso do e-Ouv, apresentou um conjunto de características positivas e de mudanças de 

modernização em relação ao contexto anterior, com ganhos não apenas para as ouvidorias, mas 

também para os usuários do serviço. Esses passaram a contar com um canal central, mais 

transparente e acessível, com possibilidade de acompanhamento em tempo real; a ter 

padronização das informações requeridas para registro de manifestações; a obter respostas às 

suas manifestações em menor tempo; e a dispor de proteção para suas informações pessoais, 

quando desejado. Essas melhorias ao cidadão presumivelmente afetam a satisfação do usuário 

e reforçam uma imagem positiva da Administração Pública perante a sociedade. 

Na comparação entre os dois contextos, antes e depois do e-Ouv, despertam atenção 

as mudanças apontadas nas dimensões de credibilidade e respaldo para o trabalho, que 

aparentemente não eram ganhos esperados pela OGU na idealização do sistema. Da leitura do 

conjunto de respostas relacionadas a essas dimensões, foi possível inferir que contar com um 

sistema disponibilizado e monitorado pela CGU trouxe reconhecimento e visibilidade para o 

serviço, formalização de unidade em regimento, cooperação entre as unidades da instituição e 

confiança dos usuários. Além disso, respaldo de manuais, orientações e imposições do sistema 

para realizar, com segurança, ajustes como arquivamento de manifestações duplicadas, 

reclassificações, exigir das unidades o cumprimento de prazos para envio de subsídios ao 
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tratamento das manifestações, bem como obter, quando necessário, a cooperação dessas 

unidades, sob a alegação de que o sistema é monitorado pela OGU e passível de diligências por 

esse órgão. Essa constatação é relevante, pois mostra o potencial que alguns sistemas têm em 

promover conformações no funcionamento da organização, por meio de novos padrões de 

trabalho e referenciais de prestação de serviço.  

 

 

4.3 PONTOS DE MELHORIA DO E-OUV 

 

 

Este objetivo específico de pesquisa se propôs a identificar pontos de melhoria do e-

Ouv na percepção dos servidores usuários do sistema. O Quadro 9 faz a comunicação do 

resultado da análise de conteúdo categorial das respostas dos participantes sobre melhorias do 

sistema, abordando categoria, temas e sugestões. Para facilitar a análise também é apresentada 

a frequência das ocorrências de sugestão, a fim de identificar categorias, temas e sugestões mais 

representativas das necessidades dos participantes.  

 

 

Categoria Temas Sugestões de melhoria 

Exportação e 

visualização de 

anexos e 

manifestações  

(n=6) 

- Visualização de anexos das 

manifestações (n=2) 

- Visualização das 

manifestações (n=2) 

- Exportação de manifestações 

(n=2) 

 

- Melhorar a visualização dos anexos das 

manifestações (n=2) 

- Melhorar a visualização das manifestações (n=2) 

- Possibilitar a exportação das manifestações em 

formatos de arquivo word, pdf (n=1) 

- Omitir, na exportação da manifestação, os dados 

do cidadão com pedido de restrição de identidade 

(n=1) 

Integração com 

sistemas e 

plataformas  

(n=5) 

- Integração com sistemas e 

plataformas (n=4) 

- Reavaliação das integrações 

existentes (n=1) 

- Fazer a integração com o e-SIC (n=2) 

- Fazer a integração com a Sala das Ouvidorias 

(n=1) 

- Possibilitar integração com o e-Ouv Municípios 

(n=1) 

- Reavaliar a integração existente com algumas 

plataformas (n=1) 

Capacitação para 

uso do sistema 

(n=2) 

- Manual de instruções (n=1) 

- Treinamento online (n=1) 

- Melhorar o manual de instruções (n=1) 

- Promover treinamentos online com frequência 

(n=1) 

(Continua) 
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Busca de 

manifestações, 

filtros e relatórios  

(n=33) 

- Relatórios (n=19)  

- Filtros de pesquisa (n=8) 

- Busca de manifestações (n=6) 

- Aprimorar a busca de manifestações (n=6) 

- Disponibilizar mais filtros de pesquisa no relatório 

gerado pelo sistema (n=6) 

- Melhorar o relatório gerado pelo sistema (n=6) 

- Apresentar relatório com opção analítica, 

fornecendo informações mais detalhadas (n=6) 

- Disponibilizar relatório estatístico mais preciso 

(n=3) 

- Emitir relatório com o mesmo formato do e-SIC 

(n=2) 

- Aprimorar os filtros (n=2) 

- Ter em relatório informações sobre as 

manifestações encaminhadas a outras ouvidorias 

(n=1) 

- Emitir relatório anual de manifestações (n=1) 

Registro de 

manifestações 

(n=4) 

- Checagem do usuário (n=1) 

- Denúncia anônima (n=1) 

- Manifestações duplicadas 

(n=1)  

- Simplifique (n=1) 

- Retirar item de checagem "não sou um robô" (n=1) 

- Desestimular a denúncia anônima (n=1) 

- Evitar manifestações duplicadas (n=1) 

- Melhorar a explicação sobre a opção "Simplifique" 

ao cidadão (n=1) 

Disponibilização 

de resposta ao 

cidadão e 

avaliação do 

serviço  

(n=13) 

- Pesquisa de satisfação (n=8) 

- Anexação de arquivos (n=2) 

- Formatação dos textos de 

resposta (n=1) 

- Geração de resposta com 

inteligência artificial (n=1) 

- Correção de erros (n=1) 

 

- Disponibilizar pesquisa de satisfação (n=6) 

- Disponibilizar pesquisa de satisfação nos moldes 

do e-SIC (n=2) 

- Ampliar a capacidade de upload de anexos (n=1) 

- Melhorar a funcionalidade de anexar arquivos ao 

sistema (n=1) 

- Possibilitar a formatação dos textos de resposta 

(ex. negrito, itálico, tamanho da fonte) (n=1) 

- Gerar automaticamente minuta de resposta a 

perguntas similares, por meio de mecanismo de 

inteligência artificial (n=1) 

- Tornar fácil a correção de erros de registro de 

informações e de inserção de anexos (n=1) 

Tratamento e 

acompanhamento 

de manifestações 

(n=4) 

- Reclassificação de 

manifestações (n=2) 

- Cumprimento de prazos (n=1) 

- Exclusão de manifestação 

duplicada (n=1) 

- Cobrar o cumprimento de prazos de forma 

semelhante ao e-SIC (n=1) 

- Disponibilizar opção para reclassificação do tipo 

de manifestação (n=1) 

- Disponibilizar opção para reclassificar 

manifestações do Simplifique (n=1) 

- Possibilitar a exclusão de manifestações duplicadas 

(n=1) 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Usabilidade, 

interface do 

sistema e 

customização 

(n=7) 

 

- Visualização da resposta 

intermediária (n=1) 

- Simplificação da numeração 

(n=1) 

- Organização das ouvidorias 

cadastradas (n=1) 

- Seleção de assunto (n=1) 

- Peculiaridades das instituições 

de ensino (n=1) 

- Edição de assuntos e 

subassuntos (n=1) 

- Customização (n=1) 

- Aperfeiçoar a visualização da reposta intermediária 

no sistema (n=1) 

- Simplificar a numeração das manifestações (n=1) 

- Organizar a busca das ouvidorias cadastradas por 

Ministério de interesse (n=1) 

- Possibilitar a seleção de mais de uma opção de 

assunto (n=1) 

- Melhorar a adequação do sistema às peculiaridades 

das instituições de ensino (n=1) 

- Tornar possível a edição e inclusão de assuntos e 

subassuntos (n=1) 

- Tornar o sistema mais customizável (n=1) 

Quadro 9: Resultado da análise de conteúdo das sugestões de melhoria do e-Ouv 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do exame do Quadro 9, pode-se verificar que as melhorias apontadas pelos 

participantes se situam em oito categorias. A categoria com maior frequência de ocorrências de 

sugestão é “Busca de manifestações, filtros e relatórios” (n=33), com a presença de temas como 

busca de manifestações (n=6), filtros de pesquisa (n=8) e relatórios (n=19). Observa-se que a 

alta frequência de sugestões referentes a relatórios explica o resultado do item “11. O e-Ouv 

disponibiliza relatórios completos referentes às manifestações”, que teve a média mais baixa 

entre os itens avaliados no fator Benefícios.  

Cabe destacar, outrossim, a categoria “Disponibilização de resposta ao cidadão e 

avaliação do serviço” (n=13), que é a segunda com maior frequência de sugestões, contendo 

oito sugestões de melhoria sobre pesquisa de satisfação. Essa é uma sinalização relevante, visto 

que a disponibilização da pesquisa de satisfação pelo e-Ouv, de forma automática após o envio 

da resposta conclusiva ao manifestante, e a consequente tabulação eletrônica dos dados 

coletados, mostra preocupação dos participantes da pesquisa em contar com um instrumento 

para avaliar a credibilidade e qualidade do serviço prestado, mas também de suprir, 

possivelmente, uma lacuna de uso desse instrumento. Essa lacuna é apontada por Menezes et 

al. (2015), que, no levantamento de dados “Coleta OGU 2013”, identificaram o baixo uso desse 

instrumento por unidades de ouvidoria federais, sendo empregado em apenas 36% das 

ouvidorias que prestaram informações ao levantamento. Embora as razões para o baixo uso não 

tenham sido exploradas no levantamento, infere-se como uma razão admissível disso a ausência 
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de solução tecnológica para facilitar e mediar a coleta e a análise dos dados da pesquisa de 

satisfação. 

Assim, a incorporação dessa sugestão de melhoria no e-Ouv contribuirá 

relevantemente para uso desse instrumento de avaliação por parte das ouvidorias que utilizam 

o sistema, com ganhos em credibilidade perante aos cidadãos usuários e subsídios para 

eventuais melhorias do serviço, observando, igualmente, uma diretriz governamental (BRASIL, 

2017). Além disso, dotará o sistema de uma funcionalidade já existente em outros serviços 

digitais prestados pelo Poder Executivo federal, a exemplo do e-SIC, citado como padrão a ser 

seguido em duas sugestões.  

Passando-se para a análise do conteúdo das sugestões, convém ponderar que algumas 

delas indicam melhorias apenas de preferência pessoal ou que refletem necessidades muito 

específicas de determinadas ouvidorias. Há ainda sugestões de aprimoramento de 

funcionalidades que já integram o e-Ouv, e que são mencionadas inclusive em manual 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2017), 

indicando que alguns usuários não conhecem ou não dominam todas as funcionalidades do 

sistema.  

Por fim, apresenta-se a Figura 11, construída com a técnica de nuvem de palavras, para 

ilustrar visualmente o grau de frequência em que determinadas palavras/expressões aparecem 

nos registros de resposta dos participantes, corroborando a análise de conteúdo empreendida e 

os principais pontos de atenção para melhoria do e-Ouv. Possibilita, outrossim, visualizar a 

representação social desses participantes sobre as melhorias do sistema e os respectivos 

elementos centrais. 

 

 
Figura 11: Nuvem de palavras referente às melhorias do e-Ouv 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa foi concebida com as premissas de que a sociedade brasileira está 

em constante e acelerada transformação, cabendo ao Estado adequar sua estrutura, seus serviços 

e valores para atender às expectativas da nova sociedade e gerar valor público e que as 

tecnologias digitais exercem papel de destaque nesse processo (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2018). Outrossim, de que é 

imperioso saber se as tecnologias digitais implementadas pelo Estado estão cumprindo com 

suas funções, como a de contribuir com a melhoria da gestão, a de promover a 

desburocratização dos serviços e a de ampliar a acessibilidade e a participação social.  

Assim, buscou-se conhecer a avaliação de ouvidores e demais servidores das 

ouvidorias públicas federais sobre a adoção do e-Ouv, por meio de três objetivos específicos: 

descrever a percepção desses profissionais sobre facilitadores, benefícios, satisfação e 

qualidade; identificar as mudanças provocadas na gestão das ouvidorias; e identificar pontos de 

melhoria do sistema.  

No que tange ao primeiro objetivo específico, os resultados estatísticos indicaram bons 

níveis de concordância dos pesquisados com os fatores avaliados. Os facilitadores, mensurados 

dentro de seis fatores - Expectativa de Desempenho, Treinamento, Suporte Técnico, Prontidão 

Organizacional, Apoio da Alta Gestão e Pressões Externas, tiveram concordância em 18 dos 19 

aspectos avaliados, não havendo razoável homogeneidade de opinião em apenas dois desses 

aspectos. O fator Benefícios apresentou concordância em todos os 12 aspectos, com pequena 

dispersão de opinião em apenas um. E os fatores Satisfação e Qualidade, por sua vez, 

concordância em todos os aspectos, cabendo assinalar que o fator Qualidade foi conceituado 

como “bom” dentro da sua escala de avaliação. 

Em relação ao segundo objetivo específico, os resultados da análise qualitativa das 

respostas sobre características do trabalho das ouvidorias, antes e depois da adoção do e-Ouv, 

evidenciaram um conjunto de características positivas e de mudanças de modernização, em 10 

dimensões identificadas, com ganhos não apenas para as ouvidorias, mas também para os 

cidadãos usuários do serviço. 

Por fim, quanto ao terceiro objetivo específico, os resultados da análise qualitativa das 

respostas sobre eventuais melhorias do sistema, revelaram sugestões em oito dimensões e 

destacaram maior frequência em três temáticas: relatórios, filtros de pesquisa e disponibilização 

de pesquisa de satisfação. 
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Assim sendo, o conjunto de resultados desta pesquisa mostra, em essência, que o e-

Ouv é uma solução tecnológica bem-sucedida para apoiar a gestão das ouvidorias do Poder 

Executivo federal, bem como facilitar o acesso do cidadão ao serviço e promover a 

transparência. Na opinião dos respondentes, o seu uso possibilita ganhos concretos em 

eficiência e eficácia no desempenho de atividades de ouvidoria, e também simbólicos, como 

credibilidade perante usuários, dirigentes e unidades da instituição, e respaldo para atuar sob a 

chancela da OGU, em face de caber a esta a disponibilização e suporte ao sistema e o 

monitoramento do tratamento das manifestações. Nesse aspecto, as ouvidorias passaram a 

contar com a força do órgão de controle interno do Poder Executivo federal e, 

consequentemente, ter o empoderamento do seu papel na promoção da defesa dos direitos 

individuais e coletivos e de aperfeiçoamento do controle estatal (MARINI, 2010).  

A consideração dos resultados da pesquisa em seus alcances institucionais e de 

exercício da cidadania na participação popular e controle social, possibilita identificar outros 

méritos permitidos ou potenciais do e-Ouv. Sobre a accountability, garantia da sociedade em 

receber do Estado a sua prestação de contas e exercer sobre ela o controle social, que pode ter 

o seu exercício, mais ou menos democrático, em face de peculiaridades do serviço que é 

disponibilizado ao cidadão (SERRA; CARVALHO; CARNEIRO, 2012), o e-Ouv mostrou ser 

uma solução tecnológica fortemente favorável ao padrão democrático de exercício dessa 

garantia. Isso porque possibilita facilidade de acesso ao cidadão, igualdade e universidade em 

relação aos manifestantes, tramitação impessoal, atendimento justo e tempestivo, 

disponibilidade de dados confiáveis, e acompanhamento de todo o processo de forma 

transparente e clara, atributos que são destacados por Serra, Carvalho e Carneiro (2012) como 

de accountability democrática.  

Ainda sobre a accountability, em específico sobre a atuação e desempenho das 

ouvidorias públicas federais, cuja prestação de contas pode ser direcionada à alta direção, aos 

cidadãos que acionam o serviço ou à sociedade de forma geral (MENEZES; LIMA NETO; 

CARDOSO, 2016), o e-Ouv também mostrou a sua relevância ao propiciar a prestação de 

contas das unidades aos cidadãos que demandam seus serviços e à sociedade. A prestação de 

contas aos usuários se concretiza pela transparência de informações, como número de 

protocolo, andamento da demanda e identificação do responsável pelo tratamento. A prestação 

de contas à sociedade, por sua vez, pela disponibilização de estatísticas e gráficos sobre as 

manifestações, por meio da Sala das Ouvidorias. Dessa forma, com uso do e-Ouv as unidades 

de ouvidoria, ainda que, minimamente, observam uma qualidade esperada de sua atuação, a de 

transparência.  
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Com relação à acessibilidade, foi corroborado como um canal facilitado, de acesso 

imediato, a qualquer hora, para registro e acompanhamento de manifestações. Garante, assim, 

outra qualidade esperada de uma ouvidoria pública, que se operacionaliza em dar acesso ao 

cidadão, sem intermediação, para apresentação de denúncias contra atos ilegais ou 

disfuncionais da Administração.  

Depreende-se desses alcances, o potencial do e-Ouv na viabilização e no 

fortalecimento das unidades de ouvidoria como instrumento de accountability, em um contexto 

em que o Estado busca ter uma gestão mais responsiva e participativa, diretriz essa que se 

confirma nas recentes iniciativas governamentais, tais como a Política Nacional de Participação 

Social (BRASIL, 2014) e a lei de defesa dos usuários de serviços públicos (BRASIL, 2017).  

Nessa perspectiva, as ouvidorias públicas, que passam a desempenhar um papel 

renovado e intensificado, necessitam obter também com o e-Ouv outros ganhos, além de gestão 

da informação e desempenho. Um deles é o aumento da interação com a sociedade; outro, da 

atuação sistêmica e coordenada das unidades de ouvidoria; e, ainda de confiança no serviço 

prestado. Sobre este último, o uso do e-Ouv como canal central, acessível, facilitado, confiável 

e profissionalizado para registro e acompanhamento de manifestações de ouvidoria tem 

potencial de reforçar na sociedade crenças mais positivas sobre a atuação e o papel das 

ouvidorias públicas, o que pode influir no estabelecimento de uma relação mais cooperativa e 

plena em exercício de direitos perante o Estado. E o Estado, a seu turno, a ser mais consciente 

e responsivo da garantia de direitos coletivos e do proveito desse controle no aprimoramento 

da ação estatal.  

Feitas essas considerações sobre o e-Ouv, convém destacar que este estudo supre uma 

lacuna avaliativa sobre o sistema, cujos resultados podem fornecer subsídios à OGU, no sentido 

de avaliar a possibilidade de se efetuar ajustes no sistema, sobretudo quanto aos pontos de 

melhoria indicados pelos participantes. Fornece também elementos que podem contribuir com 

a decisão de aderir ao e-Ouv, por parte dos órgãos e entidades que ainda não o utilizam. Na 

esfera acadêmica, propicia conhecimento sobre o uso de tecnologias digitais em unidades de 

ouvidoria, temática em que se tem pouco conhecimento sistematizado, especialmente por 

investigações empíricas, conforme levantamento preliminar realizado.  

Por último, considerando que este estudo visou conhecer apenas a percepção de 

ouvidores e demais servidores das unidades de ouvidoria sobre a adoção do e-Ouv, recomenda-

se empreender, em estudos futuros, a avaliação desse sistema sob a ótica de outros públicos, 

em especial dos cidadãos usuários do serviço. Isso proporcionará uma compreensão mais global 

do seu funcionamento, benefícios e restrições.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

 

BLOCO 1 - INSTRUÇÕES GERAIS 

Esta pesquisa faz parte de uma Dissertação de Mestrado em Administração Pública, com o 

objetivo de analisar a adoção do Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo 

Federal (e-Ouv).  

 

Para isso, será aplicado o questionário a seguir, que deve ser respondido conforme as instruções. 

Por favor, não deixe nenhuma questão em branco. 

 

Os dados fornecidos não serão utilizados de forma individual e, sim, consolidados em um 

relatório final, sem a necessidade de sua identificação.  

 

Sua colaboração é voluntária e relevante para o sucesso deste trabalho! 

 

BLOCO 2 - QUESTIONÁRIO 

Para responder esta parte do questionário, utilize a escala abaixo e marque o que melhor 

expressa sua resposta ao lado de cada item. Os itens referem-se a diferentes aspectos que podem 

facilitar ou dificultar a utilização do e-Ouv. 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1 A equipe de suporte do e-Ouv é fácil de ser contatada. 1 2 3 4 5 

2 A qualidade do manual oferecido sobre o e-Ouv é boa. 1 2 3 4 5 

3 
O e-Ouv é útil nas atividades que envolvem o registro e 

tratamento de manifestações. 
1 2 3 4 5 

4 A alta gestão da instituição apoiou a adoção do e-Ouv. 1 2 3 4 5 

5 A equipe de suporte do e-Ouv fornece respostas satisfatórias. 1 2 3 4 5 

6 
Há fácil acesso a treinamentos ou manuais para ajudar a 

utilizar o e-Ouv. 
1 2 3 4 5 

7 
Usar o e-Ouv permite realizar mais rapidamente atividades 

que envolvem registro e tratamento de manifestações. 
1 2 3 4 5 

8 
A ouvidoria possui uma boa estrutura tecnológica para o uso 

do e-Ouv. 
1 2 3 4 5 

9 
A ouvidoria adotou o e-Ouv porque outras organizações 

também o adotaram. 
1 2 3 4 5 

10 
A equipe de suporte do e-Ouv soluciona meus problemas de 

forma rápida. 
1 2 3 4 5 

11 Tenho recebido orientações adequadas para usar o e-Ouv. 1 2 3 4 5 

12 
Usar o e-Ouv aumenta a minha produtividade nas atividades 

que envolvem o registro e tratamento das manifestações. 
1 2 3 4 5 

13 A alta gestão tem visão clara sobre o uso do e-Ouv. 1 2 3 4 5 
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14 
Outras ouvidorias incentivaram a adoção do e-Ouv na 

instituição. 
1 2 3 4 5 

15 
Orientações são prontamente disponibilizadas para melhorar 

as habilidades sobre o e-Ouv, quando necessário. 
1 2 3 4 5 

16 
Usar o e-Ouv melhora a qualidade das atividades que 

envolvem o registro e tratamento de manifestações. 
1 2 3 4 5 

17 
A alta gestão tem fornecido ajuda e recursos necessários para 

o uso do e-Ouv. 
1 2 3 4 5 

18 
A ouvidoria possui uma estrutura organizacional adequada 

para utilizar o e-Ouv. 
1 2 3 4 5 

19 
O e-Ouv foi adotado para manter a ouvidoria atualizada 

perante outras instituições. 
1 2 3 4 5 

 

BLOCO 3 - QUESTIONÁRIO 

As afirmações abaixo referem-se a diferentes impactos do uso do e-Ouv nas ouvidorias 

públicas. Assinale a opção que melhor expressar sua opinião, conforme escala abaixo: 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1 

O e-Ouv proporciona maior eficiência e eficácia na 

realização das atividades relacionadas ao registro e 

tratamento das manifestações. 

1 2 3 4 5 

2 

O e-Ouv reduz a ocorrência de erros na realização das 

atividades relacionadas ao registro e tratamento das 

manifestações. 

1 2 3 4 5 

3 
O e-Ouv permite buscar informações a respeito das 

manifestações facilmente. 
1 2 3 4 5 

4 
O e-Ouv proporciona mais celeridade que outras formas de 

gerenciamento de manifestações. 
1 2 3 4 5 

5 
O e-Ouv apresenta as manifestações de forma precisa e 

confiável. 
1 2 3 4 5 

6 

O e-Ouv reduz os custos operacionais envolvidos nas 

atividades relacionadas ao registro e tratamento das 

manifestações. 

1 2 3 4 5 

7 
O e-Ouv proporciona maior transparência no tratamento das 

manifestações. 
1 2 3 4 5 

8 
O e-Ouv disponibiliza informações referentes às 

manifestações. 
1 2 3 4 5 

9 
O e-Ouv facilita o encaminhamento de manifestações entre 

as ouvidorias. 
1 2 3 4 5 

10 
A adoção do e-Ouv gerou celeridade no tratamento das 

manifestações recebidas na ouvidoria. 
1 2 3 4 5 

11 
O e-Ouv disponibiliza relatórios completos referentes às 

manifestações 
1 2 3 4 5 

12 O e-Ouv contribui para melhoria da gestão da ouvidoria. 1 2 3 4 5 
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BLOCO 4 – QUESTIONÁRIO 

De modo geral.... 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1 O e-Ouv é um sistema bem-sucedido. 1 2 3 4 5 

2 Estou satisfeito com o e-Ouv. 1 2 3 4 5 

3 O e-Ouv atingiu minhas expectativas. 1 2 3 4 5 

4 O e-Ouv é um sistema de fácil utilização 1 2 3 4 5 

 

Por fim, as afirmações abaixo referem-se a diferentes aspectos do e-Ouv. Utilize a escala a 

seguir para expressar sua opinião. 

 

Muito ruim Ruim Razoável Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 

 

1 A visualização de manifestações e anexos no e-Ouv. 1 2 3 4 5 

2 As funcionalidades, opções e comandos do e-Ouv. 1 2 3 4 5 

3 As características gerais do e-Ouv. 1 2 3 4 5 

 

BLOCO 5 – QUESTIONÁRIO 

1) Liste três características do trabalho da ouvidoria antes da adoção do e-Ouv. 

 

 

 

 

 

2) Liste três características do trabalho da ouvidoria após a adoção do e-Ouv. 

 

 

 

 

 

3) Na sua opinião, o e-Ouv tem algum aspecto a ser melhorado? Se sim, indique o que no campo 

abaixo: 

 

 

 

BLOCO 6 – DADOS PESSOAIS E FUNCIONAIS 

1. Ano de adoção do e-Ouv:  

 

 

 

 
 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 
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2. Tipo de organização: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Tempo que utiliza o e-Ouv (em meses): ________ 
 

4. Cargo/Função: _____________________________ 
 

5. Escolaridade: 
 

 

 

 

 

 
 

6. Faixa etária:  

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Unidade da Federação em que trabalha: 

 

8. Tempo de serviço na Ouvidoria:  

 

 

 

 
 

 

9. Gênero:  

 
 

 

 

Obrigado pela sua participação! 

  

 Ministério/Secretaria  

 Agência Reguladora 

 Instituição de ensino 

 Empresa pública/Sociedade de Economia Mista 

 Autarquia 

 Fundação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Ensino médio 

 Superior incompleto 

 Superior completo 

 30 anos ou menos  

 31 a 40 anos 

 41 a 50 anos 

 51 a 60 anos 

 61 anos ou mais 

 Menos de 1 ano  

 1 a 3 anos 

 Mais de 3 anos 
 

 Masculino 

 Feminino 

 Acre 

 Alagoas 

 Amapá 

 Amazonas 

 Bahia 

 Ceará 

 Distrito Federal 

 Espírito Santo 

 Goiás 

 Maranhão 

 Mato Grosso 

 Mato Grosso do Sul 

 Minas Gerais 

 Pará 

 Paraíba 

 Paraná 

 Pernambuco 

 Piauí 

 Rio de Janeiro 

 Rio Grande do Norte 

 Rio Grande do Sul 

 Rondônia 

 Roraima 

 Santa Catarina 

 São Paulo 

 Sergipe 

 Tocantins 
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APÊNDICE B – CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

 

Prezado representante da Ouvidoria, 

 

Meu nome é Luiz Gustavo Meira Homrich, sou servidor público federal e aluno do curso de 

Mestrado Profissional em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. 

 

Gostaria de convidar você e a sua equipe para participar da pesquisa que faz parte da minha 

dissertação de mestrado, com o objetivo de avaliar a adoção do Sistema de Ouvidorias do Poder 

Executivo Federal (e-Ouv). 

 

A participação de cada usuário do sistema é importante para o sucesso da pesquisa! Conto com 

a valiosa colaboração dessa Ouvidoria! 

 

O tempo para preenchimento da pesquisa é de apenas 5 a 10 minutos. Para iniciar o 

preenchimento, acesse este link: https://pt.surveymonkey.com/r/e-ouv. 

 

Por oportuno, esclareço que as informações coletadas terão tratamento reservado. Portanto, 

serão tomados todos os cuidados necessários para garantir a privacidade dos respondentes. 

Garanto que em hipótese alguma os resultados serão utilizados para outros fins que não o da 

pesquisa acadêmica. 

 

Obrigado, 

 

Luiz Gustavo Meira Homrich 

  

https://pt.surveymonkey.com/r/e-ouv
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APÊNDICE C – REFORÇO DO CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

 

Prezado representante da Ouvidoria, 

 

Envio este e-mail para reforçar o convite para que você e a sua equipe participem da pesquisa 

que faz parte da minha dissertação de mestrado, com o objetivo de avaliar a adoção do Sistema 

de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). 

 

O tempo para preenchimento da pesquisa é de apenas 5 a 10 minutos. Para iniciar o 

preenchimento, acesse este link: https://pt.surveymonkey.com/r/e-ouv. 

 

Caso já tenham respondido a pesquisa, favor desconsiderar este novo convite. 

 

Antecipadamente agradeço o apoio. 

 

Luiz Gustavo Meira Homrich 

https://pt.surveymonkey.com/r/e-ouv
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ANEXO A – ITENS DO INSTRUMENTO ORIGINAL (VERSÃO COMPLETA) 

 

 

1. A equipe de suporte do SEI é fácil de ser contatada 

2. A qualidade do treinamento oferecido obre o SEI tem sido boa 

3. Eu acho o SEI útil nas atividades que envolvem processo administrativo 

4. A alta gestão da instituição está interessada no uso do SEI 

5. A instituição fez uma boa comunicação sobre o uso do SEI 

6. A instituição possui recursos humanos em condições de utilizar o SEI 

7. A instituição tem sido pressionada para utilizar o SEI 

8. A equipe de suporte do SEI fornece respostas satisfatórias 

9. Há fácil acesso a treinamentos e capacitações para ajudar a utilizar o SEI 

10. Usar o SEI me permite realizar mais rapidamente atividades que envolvem processos 

administrativos 

11. A alta gestão tem apoiado a implementação do SEI 

12. A instituição fez uma boa comunicação sobre os benefícios do uso do SEI 

13. A instituição possui uma boa estrutura tecnológica para uso do SEI 

14. A instituição adotou o SEI porque outras instituições o adotaram 

15. A equipe de suporte do SEI soluciona meus problemas de forma rápida 

16. Tenho recebido treinamento adequado para usar o SEI 

17. Usar o SEI aumenta a minha produtividade nas atividades que envolvem processos 

administrativos 

18. A alta gestão tem uma visão clara sobre o uso do SEI 

19. A instituição tem divulgado melhorias, novidades e modificações feitas no SEI 

20. A instituição possui bons equipamentos para trabalhar com o SEI 

21. Outras organizações incentivaram a adoção do SEI na instituição 

22. A equipe de suporte do SEI fornece instruções úteis e compreensíveis 

23. Treinamentos são prontamente disponibilizados para melhorar as habilidades sobre o 

SEI, quando necessário 

24. Usar o SEI melhora a qualidade das atividades que envolvem processos administrativos 

25. A alta gestão tem fornecido ajuda e recursos necessários para o uso do SEI 

26. A instituição fez uma boa divulgação do SEI durante o processo de implantação 

27. A instituição possui uma estrutura organizacional adequada para utilizar o SEI 

28. O SEI foi adotado para manter a instituição atualizada perante outras instituições 

29. O SEI proporciona maior eficiência e eficácia na realização das atividades relacionadas 

aos processos administrativos 

30. O SEI permite acessar qualquer processo administrativo relevante para o meu trabalho 

31. O SEI permite acessar qualquer informação sobre os processos administrativos da 

instituição 

32. O SEI reduz a ocorrência de erros na realização das atividades relacionadas aos 

processos administrativos 

33. O SEI apresenta os processos administrativos de forma clara e compreensível 

34. O SEI permite buscar informações a respeito dos processos administrativos da 

instituição facilmente 

35. O SEI proporciona mais celeridade que o processo físico (papel) 

36. O SEI apresenta os processos administrativos de forma precisa e confiável 

37. O SEI permite identificar rapidamente informações referentes aos processos 

administrativos 
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38. O SEI reduz os custos operacionais envolvidos nas atividades relacionadas aos 

processos administrativos (ex. papel, tonner, deslocamento) 

39. O SEI proporciona maior transparência e publicidade nos processos administrativos 

40. O SEI permite distribuir informações referentes aos processos administrativos da 

instituição 

41. O SEI disponibiliza informações referentes aos processos administrativos 

42. O SEI facilita a troca de informações referentes aos processos administrativos na 

instituição 

43. O SEI é um sistema bem sucedido 

44. Estou satisfeito com o SEI 

45. O SEI atingiu minhas expectativas 

46. A visualização de documentos e autos eletrônicos no SEI 

47. As funcionalidades, opções e comandos no SEI 

48. A velocidade de conexão e estabilidade do SEI 

49. As características gerais do SEI 
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ANEXO B – ITENS DO INSTRUMENTO ORIGINAL (VERSÃO APÓS A 

VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA) 

 

 

Apoio da Alta Gestão  

A alta gestão tem apoiado a implementação do SEI. 

A alta gestão da instituição está interessada no uso do SEI. 

A alta gestão tem uma visão clara sobre o uso do SEI. 

A alta gestão tem fornecido ajuda e recursos necessários para o uso do SEI. 

Comunicação  

A instituição fez uma boa comunicação sobre a necessidade do uso do SEI. 

A instituição fez uma boa comunicação sobre os benefícios do uso do SEI 

A instituição fez uma boa divulgação do SEI durante o processo de implantação. 

Expectativa de Desempenho  

Usar o SEI aumenta a minha produtividade nas atividades que envolvem processos 

administrativos. 

Usar o SEI me permite realizar mais rapidamente atividades que envolvem processos 

administrativos. 

Usar o SEI melhora a qualidade das atividades que envolvem processos administrativos. 

Eu acho o SEI útil nas atividades que envolvem processos administrativos. 

Pressões Externas  

O SEI foi adotado para manter a instituição atualizada perante outras organizações. 

Outras organizações incentivaram a adoção do SEI na instituição. 

Prontidão Organizacional 

A instituição possui uma boa estrutura tecnológica para o uso do SEI. 

A instituição possui bons equipamentos para trabalhar com o SEI. 

A instituição possui uma estrutura organizacional adequada para utilizar o SEI. 

Suporte Técnico  

A equipe de suporte do SEI soluciona meus problemas de forma rápida. 

A equipe de suporte do SEI fornece respostas satisfatórias. 

A equipe de suporte do SEI fornece instruções úteis e compreensíveis. 

A equipe de suporte do SEI é fácil de ser contatada. 

Treinamento  

Tenho recebido treinamento adequado para usar o SEI. 

Há fácil acesso a treinamentos e capacitações para ajudar a utilizar o SEI. 

A qualidade do treinamento oferecido sobre o SEI tem sido muito boa. 

Treinamentos são prontamente disponibilizados para melhorar as habilidades sobre o SEI, 

quando necessário. 

Satisfação  

Estou satisfeito com o SEI. 

O SEI atingiu minhas expectativas. 

O SEI é um sistema bem-sucedido. 

Qualidade Percebida  

As características gerais do SEI. 

As funcionalidades, opções e comandos do SEI. 

A visualização de documentos e autos eletrônicos no SEI. 

Benefícios  

O SEI proporciona maior transparência e publicidade nos processos administrativos. 
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O SEI disponibiliza informações referentes aos processos administrativos. 

O SEI permite distribuir informações referentes aos processos administrativos da instituição. 

O SEI facilita a troca de informações referentes aos processos administrativos na instituição. 

O SEI proporciona mais celeridade que o processo físico (papel). 

O SEI apresenta os processos administrativos de forma precisa e confiável. 

O SEI reduz os custos operacionais envolvidos nas atividades relacionadas aos processos 

administrativos (ex. papel, tonner, deslocamento...). 
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ANEXO C – ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE ADERIRAM AO E-OUV 

 

 

Nome Órgão/Entidade 

IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

MCIDADES – Ministério das Cidades 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo  

IFAM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

UFAC – Fundação Universidade Federal do Acre 

UFCA - Universidade Federal do Cariri 

IFAC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 

PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Comando do 3º Distrito Naval 

IFNMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

FUNRei - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 

IFC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 

IFRR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

CMB – Casa da Moeda do Brasil 

SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

UNIFAP – Fundação Universidade Federal do Amapá 

IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 

UFGD – Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 

IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora 

IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 

IFSULDEMINAS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais 

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

UFRR – Fundação Universidade Federal de Roraima 

IFSul – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense 



 

 

101 

UFSCar – Fundação Universidade Federal de São Carlos 

IFRO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MTur – Ministério do Turismo 

IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

ME – Ministério do Esporte 

MME – Ministério de Minas e Energia 

UFMS – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá 

CEFET-MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 

UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

ANTQ – Administração do Porto de Maceió 

CEFET-RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

IFPB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

UFT – Fundação Universidade Federal do Tocantins 

MD – Ministério da Defesa 

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande 

Comando do 3º Distrito Naval 

IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

MPS – Ministério da Previdência Social 

NHU - UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 

SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus 

CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 

INSA – Instituto Nacional do Semi-Árido 

UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará 

MEC – Ministério da Educação 

UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia 

UNILAB – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. 

IFFAR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 

VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

UNIR – Fundação Universidade Federal de Rondônia 

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

CDP – Companhia Docas do Pará 

IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

IBC – Instituto Benjamin Constant 

MDIC - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

ABGF - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. 
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CBTU - Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa 

EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A. 

AEB – Agência Espacial Brasileira 

CODESA – Companhia Docas do Espírito Santo 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

HC-UFTM – Hospital de Clínicas da UFTM 

ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

UFABC – Fundação Universidade Federal do ABC 

UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia 

IFMGSE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

DPRF – Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Apex - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

JBRJ – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

IF GOIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

UFERSA-RN – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul 

UFESBA - Universidade Federal do Sul da Bahia 

TELEBRÁS – Telecomunicações Brasileiras S.A. 

UFPel – Fundação Universidade Federal de Pelotas 

IN – Imprensa Nacional 

IFMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

FURG – Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

CEASA-MG – Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. 

SFB – Serviço Florestal Brasileiro 

IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

IFPR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

CFIAE – Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

PR – Presidência da República 

UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa 

INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos 

MTPA – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

IPEA – Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

IF FLUMINENSE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
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INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

Pré-Sal Petróleo S.A - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 

DNIT/MT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

UFCSPA – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

UNB – Fundação Universidade de Brasília 

HFA – Hospital das Forças Armadas 

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

ANM - Agência Nacional de Mineração 

NUCLEP – Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 

MT – Ministério do Trabalho 

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

SEAD - Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

TRENSURB – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 

UNIVASF – Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

Instituto Evandro Chagas 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental  

HUGV-UFAM – Hospital Universitário Getúlio Vargas 

CODERN – Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

CEITEC/S.A. – Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento 

DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

IFSPE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

MP – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

Hospital Escola São Francisco de Assis  

Instituto de Psiquiatria (IPUB) 

FUNAG – Fundação Alexandre de Gusmão 

AGU – Advocacia-Geral da União 

Capitania dos Portos de Pernambuco 

EMGEA – Empresa Gestora de Ativos 

IFPA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

Capitania dos Portos da Paraíba 

ON-MCT – Observatório Nacional 

CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia 

MJ – Ministério da Justiça 

CBTU - Superintendência de Trens Urbanos de Recife 

CBTU - Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte 
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CBTU - Superintendência de Trens Urbanos de Natal 

CBTU - Superintendência de Trens Urbanos de Maceió 

CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos  

UFMT – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

AN – Arquivo Nacional 

ENAP – Fundação Escola Nacional de Administração Pública 

CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

Fonte: Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). 
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