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 “Naturalmente, não é possível atender a 100% das 

expectativas das pessoas todo o tempo, mas é preciso que o 

relacionamento seja franco e aberto e, o que no momento está 

fora do alcance seja devidamente definido como tal.” 

“Vivemos a era do protagonismo, onde somos todos 

responsáveis por fazer um mundo melhor do que recebemos das 

gerações que nos antecederam, portanto, somos todos agentes 

dessa mudança.” 

(Fernando Terni, Presidente da Nokia Brasil in 

BUFARAT, Jérson Heberton. Curso de Ouvidor: 

Fundamentação Teórica e Técnica. São Paulo: Edição do Autor, 

2004) 
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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo entender como a Ouvidoria do Banco Central pode 

contribuir para a interação deste órgão regulador com a sociedade, especialmente em 

relação à função de atendimento ao cidadão. 

O controle social sobre a administração pública é extremamente importante para 

que os governos sejam responsabilizados e busquem o interesse público. A Ouvidoria 

pode ser um instrumento de controle social. 

Esta pesquisa é um estudo de caso. Apresenta-se a evolução histórica do 

conceito de ombudsman, no mundo, e do conceito de ouvidor, no Brasil. Em seguida, 

discute-se a questão da administração pública e o conceito de accountability. 

Verificou-se que a Ouvidoria pode ter uma ação efetiva no controle social do 

Banco Central. Além disso, a Ouvidoria produz conhecimento valioso para esta 

organização, principalmente em relação ao seu papel social e aos seus processos 

internos. 

 

Palavras-Chave: Banco Central; Ouvidoria, Ombudsman; Administração Pública; 

Controle Social; Responsabilização; Democracia; Cidadania 



  

ABSTRACT 

This study aims to understand how can the Ombudsman Office in the Central 

Bank of Brazil – the national monetary policy authority - contribute towards its 

interaction with society, especially regarding its customer service center. 

Social control over the government appears to be vital to the governments be 

responsive and pursue the public interest. The Ombudsman Office can be one 

instrument of social control. 

This research is a case study. The study presents the term ombudsman in the 

world and also its equivalent in Brazil - “ouvidor”. Next, concepts related to public 

administration and accountability are approached. 

It was verified that the Ombudsman office can be effective in helping the social 

control of Central Bank of Brazil. Moreover, the Ombudsman Office brings a lot of 

valuable knowledge to this organization, mainly regarding its social role and its 

internal processes. 

 

Key-words: Central Bank; Ombudsman; Public Administration; Social Control; 

Accountability; Democracy; Citizenship 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, será apresentado o problema de pesquisa científica, que investiga 

o tema ouvidoria, em particular, a Ouvidoria do Banco Central do Brasil. Serão 

explicitados, também, o objetivo final, os objetivos intermediários, a delimitação e a 

relevância do estudo. Por último, é apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa. 

O Banco Central, autarquia1 federal, é o órgão regulador do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN), no que tange à regulamentação e supervisão dos operadores desse 

sistema, notadamente as instituições financeiras. Assim, cabe ao Banco Central a 

fiscalização de instituições financeiras, como bancos, caixa econômica, financeiras, 

corretoras de câmbio, empresas de arrendamento mercantil, agências de fomento, 

cooperativa de crédito, empresas de consórcio e outras. A tabela 1 apresenta a 

composição do SFN em dezembro de 2007. 

Dada a variedade das naturezas de cada segmento do SFN, observa-se que a 

atuação do Banco Central está presente, mesmo que tacitamente, em uma parcela 

bastante abrangente da população brasileira. Por outro lado, o número expressivo de 

instituições financeiras (2.437) requer uma supervisão intensiva em termos de 

atividades de fiscalização.  

Obviamente, pelo tamanho e complexidade do SFN, pode-se esperar que 

ocorram erros, intencionais ou não, na atuação das instituições financeiras. Assim, 

segundo o Relatório de Administração do Banco Central (2007, p. 22), as atividades de 

fiscalização recaem sobre “três aspectos principais: situação econômico-financeira, 

gestão e cumprimento de normas”. 

                                                 

1 Segundo MEIRELLES (2005, p. 340), autarquias são “entes administrativos autônomos, 

criados por lei específica, com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e 

atribuições estatais específicas”. Ainda segundo este autor, “a autarquia é forma de descentralização 

administrativa, através da personificação de um serviço retirado da Administração centralizada”. 
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Tabela 1: Composição do SFN 
Segmento Instituições 

Banco Múltiplo 135 
Banco Comercial 20 
Banco de Desenvolvimento 4 
Caixa Econômica 1 
Banco de Investimento 17 
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 52 
Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 107 
Sociedade Corretora de Câmbio 46 
Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 134 
Sociedade de Arrendamento Mercantil 38 
Socied. de Crédito Imobiliário e Associação de Poupança e Empréstimo 18 
Companhia Hipotecária 6 
Agência de Fomento 12 
Cooperativa de Crédito 1.465 
Sociedade de Crédito ao Microempreendedor 53 
Sociedade Administradora de Consórcios 329 

Total 2.437 
Fonte: BANCO CENTRAL, Relatório da Administração, 2007  

Em relação ao objeto de estudo do presente trabalho – a Ouvidoria do Banco 

Central – é importante destacar a fiscalização relativa ao cumprimento das normas 

emitidas pelo Banco Central para “ampliar o acesso e melhorar o atendimento dos 

clientes e usuários de produtos e serviços do sistema financeiro” (Relatório de 

Administração do Banco Central, 2007, p. 23). 

Seguindo essa abordagem de fiscalização, o Banco Central disponibiliza uma 

Central de Atendimento ao Público (CAP) que “consiste na recepção das denúncias e 

reclamações contra instituições fiscalizadas pelo Banco Central e na prestação de 

informações sobre atividades do Banco Central e funcionamento do SFN e de seus 

agentes” (Relatório de Administração do Banco Central, 2007, p. 39).  

Ainda segundo o Relatório de Administração do Banco Central (2007, p.39), 

houve, em 2007, “246,7 mil atendimentos, sendo 193,9 mil (78,6%) pedidos de 

informação, 47,2 mil (19,1%) denúncias e 5,6 mil reclamações”. 

Ressalte-se que os questionamentos referentes às tarifas bancárias se destacam 

nos atendimentos da CAP. De fato, esse problema tem sido alvo de intenso debate. 

Nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional (CMN) vem estabelecendo novos 
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parâmetros para as tarifas bancárias sobre contas e financiamentos de pessoas físicas, 

como, por exemplo, o estabelecimento do Pacote Padronizado para Pessoa Física. Esse 

pacote é composto por um conjunto de serviços cuja composição e freqüência de 

eventos foi fixada pela Resolução 3.518 e pela Circular 3.371 de 06.12.2007. Esses 

normativos, ambos do Banco Central, estabelecem a obrigatoriedade da disponibilidade 

dos pacotes do tipo padronizado e do tipo de serviços essenciais (isentos de cobrança), 

por todas as instituições financeiras aos clientes que são pessoas físicas. 

É nesse contexto que surge a Ouvidoria, criada em 2006, para atuar na 

“mediação de conflitos entre o cidadão e o Banco Central e também junto às áreas da 

Instituição, no sentido de buscar o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados 

ao cidadão” (Relatório de Administração do Banco Central, 2007, p. 40). 

1.1 – FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Ao se refletir criticamente sobre a realidade do serviço público brasileiro, 

constatam-se a existência de: 

- descrédito da população com a ação pública: fato derivado de políticas 

públicas inócuas, pouco eficazes ou atingindo objetivos diversos do objetivo 

pretendido inicialmente; 

- eventos freqüentes de sujeição incorreta e injusta do cidadão ao Estado, 

como favorecimentos ilícitos e discriminações de diversos tipos. 

Por um lado, tem-se um Estado representado pelos burocratas que, direta ou 

indiretamente, alteram o cotidiano do cidadão. Um Estado incapaz de garantir “um 

sistema legal que assegure a efetividade dos direitos e garantias que indivíduos e 

grupos podem sustentar contra os governantes, o aparelho de Estado e outros situados 

no topo da hierarquia política ou social existente” (O’DONNELL, 1993, p. 132 apud 

COSTA, 1998, p.168). 
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Por outro lado, a qualidade da interação do cidadão com o serviço público, 

muitas das vezes, depende do escopo e da profundidade de suas relações sociais, 

traduzidas por expressões como “quem indica?”, “você sabe com quem está falando?” e 

“dá um jeitinho?”2.  

Desse modo, o cidadão se vê subtraído de sua cidadania, constante e 

sucessivamente.  De fato, PRATA (1998, p. 3) cita ALBRECHT (1992, p.8) que 

observa “muitas pessoas que trabalham em órgãos públicos, consciente ou 

inconscientemente, julgam estar em posição de influência burocrática em relação ao 

público, e não à disposição do público”. 

A ouvidoria, conceito de controle administrativo, originada na Suécia, em 1808, 

surge como uma resposta a essa problemática. A ouvidoria pode constituir uma 

autocrítica organizacional, tanto em relação às políticas e às ações públicas, executadas 

pela organização, como em relação ao atendimento ao público, disponibilizado pela 

mesma organização.  

Paralelamente a essa interpretação, a ouvidoria representa também um método 

alternativo - no sentido de ser extrajudicial - para a resolução dos conflitos originados 

da interação entre o Estado e o cidadão. Funcionando, geralmente, como uma segunda 

instância em relação ao atendimento ao público, a Ouvidoria pode atuar como um 

controle externo de qualidade e, também, como um instrumento de promoção da 

cidadania, quando está inserida no serviço público. 

 

 

                                                 

2 De acordo com TORRES (2004, p. 19), o jeitinho seria “um modo velado de 

questionar, contornar e anular o ordenamento legal que contraria os interesses 

pessoais dos cidadãos em determinado contexto, criando uma cultura política 

refratária à observância do arcabouço legal”. 
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Dentro dessas perspectivas e sendo o presente trabalho um estudo de caso sobre 

o Banco Central, fazem-se os seguintes questionamentos: 

1. Como a implantação da Ouvidoria no Banco Central contribuiu 

para a interação da instituição com o cidadão? 

2. Qual a contribuição da Ouvidoria para a Central de Atendimento 

ao Público? 

3. A Ouvidoria do Banco Central acarretou algum impacto extra-

institucional? 

4. Seria possível prever alguma tendência na atuação da Ouvidoria 

no Banco Central? 

1.2 – OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1 – OBJETIVO FINAL 

Este trabalho tem como objetivo final entender como a Ouvidoria do Banco 

Central contribui para a interação deste órgão regulador com a sociedade, especialmente 

em relação à função de atendimento ao cidadão, realizada através da Central de 

Atendimento ao Público (CAP). 

1.2.2 – OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

Os objetivos intermediários são: 

1. Identificar a atuação da Ouvidoria como elemento de mediação entre o 

Estado e o cidadão; 

2. Identificar a atuação da Ouvidoria como um possível instrumento de 

melhoria dos processos de trabalho do Banco Central; 

3. Analisar os conteúdos dos Relatórios Anuais da Ouvidoria em 2006 e 

2007, correlacionando-os com a literatura acadêmica; 
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4. Avaliar a contribuição da Ouvidoria como uma ferramenta de 

diagnóstico e gestão de processos, no âmbito do Banco Central.   

1.3 - DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo procura analisar o impacto da implantação de uma ouvidoria em um 

órgão regulador – o Banco Central. Em face da complexidade das funções 

desempenhadas pelo Banco Central, este estudo limita-se ao impacto da ouvidoria na 

CAP. Procura-se investigar como a ouvidoria complementou o serviço de atendimento 

ao público, com vistas a melhoria do grau de satisfação da sociedade. 

Quanto ao hiato temporal, objeto da investigação, a análise realizada 

compreendeu o período entre maio de 2006 (data da criação da Ouvidoria) e junho de 

2008 (data dos últimos dados disponíveis, quando da conclusão do presente estudo). 

Ressalte-se que a Ouvidoria do Banco Central foi criada em 2006. A partir de 1º 

de outubro de 2007, em conseqüência da Resolução 3.477, todas as instituições 

financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central foram obrigadas a 

implantar ouvidorias em suas estruturas organizacionais. A obrigatoriedade das 

ouvidorias no SFN, pelas instituições financeiras, não será contemplada pelo presente 

trabalho. Apenas a título de comentário, pode-se inferir que a exigência de ouvidorias 

nessas instituições deverá filtrar e reduzir o número de demandas realizadas sobre o 

Banco Central. O cidadão poderá, assim, ter várias instâncias para registrar sua 

reclamação que seriam: o atendimento do próprio banco, a ouvidoria do banco, a CAP 

e, por último, a Ouvidoria do Banco Central. 

1.4 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A sociedade brasileira apresenta um forte dinamismo, seja no aspecto científico-

tecnológico seja na perspectiva sócio-cultural. A democracia, embora restaurada no 

meio da década de 80, ainda não se consolidou na plenitude e, portanto, a cidadania é 

exercida de modo parcial. A esfera pública muitas vezes se posiciona mais conservadora 

do que o setor privado no que tange às iniciativas de melhoria organizacionais e 

institucionais. 
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Fundamentado no cenário descrito anteriormente, esse estudo aborda o impacto 

da Ouvidoria no Banco Central, em particular, no que toca ao serviço de atendimento ao 

público. 

De fato, a relevância desse estudo reside em avaliar como a ouvidoria - um 

instrumento com mais de 200 anos de existência, com adoção crescente pelas 

instituições, seja no mundo, no Brasil ou, em particular, no serviço público - pode 

melhorar o atendimento ao consumidor, no caso, o cidadão. A relevância deriva do 

questionamento sobre se a ouvidoria pode constituir um inicio de uma melhoria 

acentuada da qualidade e da percepção dos cidadãos quanto ao serviço público. 

Uma primeira hipótese seria considerar a ouvidoria como uma segunda instância 

da reclamação, queixa ou denúncia realizada no atendimento ao público. 

Uma segunda hipótese seria analisar a ouvidoria como uma alavanca da 

cidadania, ao atuar como um controle externo da qualidade apresentada pela 

organização, a partir da crítica do público em relação à sua atuação. Nessa hipótese, a 

ouvidoria alimentaria os processos internos com informações, que são geralmente mal 

observadas pelos gerentes, mas que agora com o crivo ou selo institucional da ouvidoria 

passam a ser muito mais consideradas. 

Em relação ao conjunto dos cidadãos brasileiros que se servem, direta ou 

indiretamente, da atuação do Banco Central, estudos que possam aprimorar a 

administração do Banco Central constituem, sem dúvida, um interesse da sociedade.  

1.5 – METODOLOGIA 

O presente estudo propõe a utilização da metodologia de estudo de caso aplicado 

à Ouvidoria do Banco Central do Brasil, com o objetivo de identificar como a Ouvidoria 

contribui para a interação deste órgão regulador com a sociedade, especialmente em 

relação à função de atendimento ao cidadão. 
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Segundo VERGARA (2006, p. 49), estudo de caso é “o circunscrito a uma ou 

poucas unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão 

público, comunidade ou mesmo país”. No presente trabalho, o estudo é circunscrito ao 

Banco Central. 

1.5.1 – TIPO DE PESQUISA 

A classificação da pesquisa foi feita com base na taxonomia proposta por 

Vergara (2006), que propõe dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

1.5.1.1 – QUANTO AOS FINS 

a. descritiva – porque visa descrever a implantação, a estrutura e o modus 

operandi da Ouvidoria do Banco Central; 

b. explicativa – por  buscar identificar e analisar os efeitos da Ouvidoria na 

melhoria do atendimento ao cidadão; 

c. aplicada – porque constitui um estudo de caso, motivado por uma alteração 

recente nos canais disponíveis para o atendimento ao público no Banco Central. 

1.5.1.2 – QUANTO AOS MEIOS 

a. bibliográfica – para permitir a fundamentação teórico-metodológica do 

trabalho será realizada análise sistematizada de livros, dissertações, teses, artigos e 

jornais. Em particular, recorreu-se às revistas editadas pelo sindicato do Banco Central, 

como forma de se aprender sobre a evolução do atendimento ao público no Banco 

Central. 

b. documental – pela utilização de normativos e documentos internos ao Banco 

Central, que, via de regra, não são acessíveis ao público em geral. Segundo MARTINS 

(2006, p.34), “a pesquisa documental se assemelha à pesquisa bibliográfica, todavia 

não levanta material editado – livros, periódicos etc. -, mas busca material que não foi 

editado como cartas, memorandos, correspondências de outros tipos, avisos, agendas, 

propostas, relatórios, estudos, avaliações etc”. 
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c. estudo de caso – porque realiza pesquisa sobre o Banco Central, com foco na 

Ouvidoria, utilizando-se dos conceitos propostos no referencial teórico. A formulação 

do problema de pesquisa deriva do dinamismo organizacional do Banco Central e a 

resposta a ser encontrada será aplicada a essa organização. 

É importante ressaltar que o tema do presente estudo – ouvidoria – é 

relativamente novo na academia, havendo poucos estudos disponíveis, principalmente 

no que tange às ouvidorias na esfera pública. 

De fato, enquanto as ouvidorias no setor privado se disseminaram, as ouvidorias 

na esfera pública ainda estão se consolidando. Assim, apesar de uma parte significativa 

das experiências de ouvidoria ter ocorrido no setor privado, os relatos acadêmicos 

desses casos são escassos, visto que as empresas privadas não se interessam tanto por 

publicá-los.  

 Esse caráter de novo, presente no tema, seduz o pesquisador e autor do presente 

estudo. Contudo, em contrapartida, oferece dificuldades à condução da pesquisa 

proposta, principalmente no que tange ao material bibliográfico disponível. 

1.5.2 – COLETA DE DADOS 

No que se refere à pesquisa documental, os documentos e normativos, utilizados 

no presente trabalho, foram obtidos com o Ouvidor do Banco Central e, também, 

mediante o acesso a arquivos e sistemas somente disponíveis aos servidores do Banco 

Central.  

Quanto à pesquisa bibliográfica, a fundamentação teórico-metodológica utilizada 

pelo presente estudo foi compilada através de pesquisas em bibliotecas, consultas à 

internet, participações em palestras e seminários, e realização de cursos pertinentes ao 

assunto. Ressalte-se que o autor do presente trabalho participou do curso “Ouvidoria e 

as Relações de Consumo do Mercado Financeiro”, realizado pela ABERJ, em outubro 

de 2007, e do curso “Capacitação em Gestão de Ouvidoria”, realizado pela ABERJ em 

parceria com a ABO-RJ, em janeiro de 2008. Este último curso proporcionou ao autor 

ser certificado como Ouvidor, em consonância com a Resolução no. 3.477 do Banco 
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Central. Ambos os cursos propiciaram ao autor vivenciar a prática da ouvidoria no 

Brasil, principalmente, pelos debates travados entre os participantes de vários setores. 

De forma resumida, as principais fontes de dados utilizadas no presente estudo 

são: 

a. Votos da Diretoria - Voto BCB no. 070/2006, no. 154/2006 e no. 198/2006 

(com Anexo I e II): definem a criação e a modelagem da Ouvidoria do Banco 

Central. Refletem o arcabouço técnico-operacional proposto pela 

organização. Esses votos representam documentos não publicados. 

b. Relatórios Anuais da Ouvidoria em 2006 e 2007: apresentam o desempenho 

da Ouvidoria nesses 2 (dois) anos, segundo a visão da Administração do 

Banco Central. Constituem relatos sob a ótica do “capital” (leia-se Banco 

Central e Governo Federal). Esses relatórios estão disponíveis no portal 

www.bcb.gov.br. 

c. 24 (vinte e quatro) números da Revista do Sindicato Nacional dos 

Funcionários do Banco Central (POR SINAL): serão selecionados artigos 

correlatos ao tema do presente trabalho. Como uma das possíveis atribuições 

da Ouvidoria a serem investigadas pelo presente estudo consiste na função 

de pós-atendimento, procura-se principalmente um retrato do surgimento e 

da evolução do primeiro nível de atendimento ao cidadão disponibilizado 

pelo Banco Central, denominado “Central de Atendimento ao Público” 

(CAP). Procura-se obter informações sobre as dificuldades enfrentadas pela 

função de atendimento ao público do ponto de vista do “trabalho” (leia-se 

servidores e seu sindicato). Essas revistas estão disponíveis no Sindicato 

Nacional dos Funcionários do Banco Central (SINAL). 

d. Portal do Banco Central na internet (www.bcb.gov.br): constitui fonte 

valiosa ao permitir conhecer a organização Banco Central, seu papel e suas 

funções, sua estrutura organizacional e, principalmente, as políticas 

relevantes para o tema abordado no presente trabalho, como por exemplo, a 

política de atendimento ao cidadão (Anexo 3). 
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1.5.3 – TRATAMENTO DOS DADOS 

Com relação à pesquisa bibliográfica, se realiza uma leitura exploratória do 

material coletado classificando-o de acordo com os seguintes temas: Sistema Financeiro 

Nacional, Banco Central, Ouvidoria, Resolução de Conflitos, Atendimento ao Cliente 

ou Cidadão, Burocracia, Administração Pública, Legislação aplicável ao tema, entre 

outros. Em seguida, selecionam-se os mais relevantes, tendo em vista o objeto do 

estudo. 

Em relação à pesquisa documental, os dados coletados são tratados através da 

análise de conteúdo. Segundo MARTINS (2006), a análise de conteúdo é uma 

“conveniente opção quando se deseja analisar Regulamentos, Estatutos, Jornais 

Internos, Circulares, material escrito divulgado em site institucional da organização e 

textos de modo geral”. Isto se aplica, principalmente, aos votos de Diretoria, aos 

relatórios anuais, aos artigos da revista POR SINAL e ao conteúdo do portal do Banco 

Central. 

O objetivo dessa análise é: 

1. extrair fragmentos de textos que possam validar ou não a aderência do 

modelagem  da Ouvidoria do Banco Central (definida pelos votos) com a 

prática (constante dos relatórios); 

2. extrair fragmentos de textos que possam posicionar a Ouvidoria do 

Banco Central dentro de modelos teóricos, obtidos a partir da pesquisa 

bibliográfica. 

Com efeito, MARTINS (2006, p. 34) enfatiza que “a análise de conteúdo 

presta-se tanto aos fins exploratórios, ou seja, de descoberta, quanto aos de 

verificação, confirmando, ou não, proposições e evidências de um Estudo de Caso”. 

Por último, com relação aos dados numéricos constantes dos relatórios anuais da 

Ouvidoria, são utilizados procedimentos estatísticos. 
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2. O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Parte das informações apresentadas neste capítulo teve como base o site do 

Banco Central (www.bcb.gov.br). 

Ao Estado cabe regular e promover a atividade econômica e, portanto, são 

criadas estruturas e instituições que visam concretizar a atuação do Estado na economia. 

Segundo ANDREZO (2000, p. 3), o mercado financeiro é “composto pelo 

conjunto de instituições e instrumentos financeiros destinados a possibilitar a 

transferência de recursos dos ofertadores para os tomadores, criando condições de 

liquidez no mercado”.  

Ainda segundo ANDREZO (2000), o mercado financeiro pode ser dividido em: 

mercado de crédito e mercado de capitais. 

O primeiro possibilita “operações de prazo curto, médio ou aleatório” e 

“destina-se ao financiamento do consumo e à disponibilização de capital de giro para 

as empresas” ANDREZO (2000, p. 3). O segundo possibilita “operações de médio ou 

longo prazo ou de prazo indefinido, como no caso de ações, por exemplo” e “destina-

se, principalmente, ao financiamento de capital fixo, capital de giro e especiais como a 

habitação” ANDREZO (2000, p. 3). 

O mercado financeiro se traduz pelo SFN, que é estruturado e regulado pela Lei 

4595/64, que enumera seus componentes e a respectiva área de competência. Os 

componentes são: o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil 

(Banco Central), o Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e demais instituições financeiras públicas e privadas. 

Assim, o SFN compreende um conjunto de órgãos reguladores e instituições 

financeiras que executam as atividades relacionadas à moeda e ao crédito. 

Analiticamente, o SFN é composto por órgãos normativos, entidades 

supervisoras e operadores. Os órgãos normativos, denominados de conselhos, são três: o 
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Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP) e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC). 

O CMN tem como prerrogativa a formulação da política da moeda e do crédito, 

buscando o progresso econômico e social do País. A política do CMN tem por 

objetivos, entre outros: ajustar o volume dos meios de pagamento às necessidades da 

economia nacional; regular o valor interno e externo da moeda nacional e o equilíbrio 

no balanço de pagamento; propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos 

instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de 

mobilização de recursos; zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e 

coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, 

interna e externa. O CMN se reúne mensalmente, sendo as matérias aprovadas 

regulamentadas por meio de resoluções. 

O Banco Central, objeto do presente estudo, constitui um órgão executivo do 

sistema financeiro, cumprindo e fazendo cumprir as disposições que regulam o 

funcionamento do sistema e as normas editadas pela CMN. O Banco Central será 

melhor detalhado no próximo capítulo. 

O CNSP, criado pelo Decreto-Lei nº 73/66, constitui o órgão normativo das 

atividades securitícias do país, tendo como atribuições: fixar diretrizes e normas da 

política governamental para seguros privados, capitalização e previdência privada de 

entidades abertas; regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos 

que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados; fixar as 

características gerais dos contratos pertinentes; disciplinar a corretagem do mercado e a 

profissão de corretor.  

Por último, o CGPC constitui um órgão colegiado que integra a estrutura do 

Ministério da Previdência Social, tendo como competências a regulação, a normatização 

e a coordenação das atividades das entidades fechadas de previdência complementar 

(fundos de pensão).  
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Assim sendo, esses três conselhos dividem o SFN em três segmentos: 

(i) instituições financeiras e bolsas de valores; 

(ii) seguradoras, entidades de capitalização e entidades abertas de 

previdência; 

(iii) entidades fechadas de previdência. 

Cada um desses segmentos, por sua vez, é supervisionado por uma entidade. Ao 

Banco Central cabe supervisionar as instituições financeiras captadoras de depósitos à 

vista, as demais instituições financeiras e os outros intermediários financeiros e 

administradores de recursos de terceiros. À Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

compete supervisionar as bolsas de mercadorias e futuros, as bolsas de valores e os 

outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros. À 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) cabe supervisionar o IRB-Brasil 

Resseguros, as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as entidades 

abertas de previdência complementar. Por último, compete à Secretaria de Previdência 

Complementar (SPC) a supervisão das entidades fechadas de previdência 

complementar, os chamados fundos de pensão. A tabela 2 apresenta a composição do 

SFN. 

Tabela 2 – Composição do Sistema Financeiro Nacional 
Órgãos 

normativos 
Entidades 

supervisoras Operadores 

Banco Central do 
Brasil - Bacen 

Instituições 
financeiras 

captadoras de 
depósitos à 

vista 

Demais 
instituições 
financeiras Conselho 

Monetário 
Nacional - 

CMN Comissão de 
Valores 

Mobiliários - 
CVM 

Bolsas de 
mercadorias e 

futuros 

Bolsas de 
valores 

Outros intermediários 
financeiros e administradores de 

recursos de terceiros 

Conselho 
Nacional de 

Seguros 
Privados - 

CNSP 

Superintendência 
de Seguros 

Privados - Susep 

IRB-Brasil 
Resseguros 

Sociedades 
seguradoras 

Sociedades de 
capitalização 

Entidades 
abertas de 

previdência 
complementar 

Conselho de 
Gestão da 

Previdência 
Complementar 

- CGPC 

Secretaria de 
Previdência 

Complementar - 
SPC 

Entidades fechadas de previdência complementar 
(fundos de pensão) 

Fonte: http://www.bcb.gov.br acesso em 04/12/2007 
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Sob a ótica do contexto legislativo, a Constituição Federal (CF), promulgada em 

05 de outubro de 1988, no artigo 192, no Capítulo IV, trata do SFN, estabelecendo que: 

       “Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 

promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 

coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de 

crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a 

participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”. 

Observa-se que a CF, apesar de constatar a importância do SFN na promoção do 

desenvolvimento nacional, transfere a tarefa de regulamentação para as leis 

complementares, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, persistem as leis 

anteriores, como a lei 4.595/64. 

3. O PAPEL DO BANCO CENTRAL 

Neste capítulo, serão expostos o surgimento do conceito de banco central e como 

ocorreu a criação e desenvolvimento do Banco Central do Brasil, suas funções, seu 

quadro institucional e sua estrutura. 

3.1 – O CONCEITO DE BANCO CENTRAL 

A existência de bancos centrais é relativamente recente. De forma gradativa, os 

bancos centrais foram surgindo para atenuar e controlar a instabilidade e a fragilidade 

dos sistemas financeiros em formação. 

A partir da Revolução Industrial, as atividades das empresas se expandiram, 

resultando, logicamente, na expansão do capital industrial, tanto regional como 

internacionalmente. Os fluxos de investimento se intensificaram, surgindo demanda por 

serviços financeiros. Isto motivou o surgimento e a proliferação dos bancos. Não havia, 

entretanto, preocupação com temas como a unificação do padrão monetário ou a 

regulação do sistema financeiro. 
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No desenvolvimento dos sistemas financeiros, um ou mais bancos, que 

compunham esses sistemas, detinham a tradição ou a prerrogativa para desempenhar 

papéis específicos como, por exemplo, serem emissores de moeda ou depositários das 

reservas dos outros bancos.  

Esse formato, descentralizado e difuso, demonstrou ser confuso e ineficiente 

para a economia dos países. Funções importantes, de caráter naturalmente monopolista 

ou de cunho regulador, eram exercidas por uma variedade de bancos e resultavam em 

mercados financeiros instáveis e com reduzida confiabilidade.  

Nesse contexto, os governos envidaram esforços gradativos para concentrar, ou 

melhor, centralizar funções consideradas importantes para a economia em uma única 

instituição bancária, denominada, banco central.  

Segundo GREMAUD (2004, p. 232), o banco central é o “órgão responsável 

pela condução da política monetária, mediante a utilização dos instrumentos 

disponíveis para controlar a oferta de moeda no país”. 

Quanto às funções desempenhadas por um banco central, SIMONSEN (2007, p. 

13) informa que as funções típicas de Banco Central são quatro: 

“(i) a de banco emissor de papel-moeda; 

(ii) a de banqueiro do Tesouro Nacional; 

(iii) a de banqueiro dos bancos comerciais; 

(iv) a de depositário das reservas internacionais do país”.    

Ressalte-se que essas funções refletem somente as funções típicas, ou clássicas, 

de um banco central.  Geralmente, os bancos centrais apresentam um leque maior de 

funções.  

De fato, de acordo com GREMAUD (2004, p. 232), “as funções dos bancos 

centrais variam de país para país, bem como sua autonomia para executar a política 

monetária”. Corroborando tal afirmação, SIMONSEN (2007, p. 14) afirma que “o 
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Banco Central pode ainda desempenhar outras atribuições especiais determinadas pela 

política econômica do Governo”, enfatizando que “essas atribuições podem variar no 

tempo...”. Constata-se que a nacionalidade e o momento temporal definem e 

influenciam as funções desempenhadas pelos bancos centrais. 

Um modo sintético para se definir no que consiste um banco central é 

apresentado por GREMAUD (2004, p. 232): “O Banco Central funciona como banco 

dos bancos”.  

O Banco da Inglaterra3 constitui a primeira instituição que aglutinou, de modo 

explícito, as funções que definem um banco central na atualidade. Fundado em 1694, ao 

longo do tempo, esse banco ficou cada vez mais poderoso, evidenciando o conflito entre 

o objetivo primário de maximização dos lucros e o controle dos agregados monetários. 

Em decorrência, o Banco da Inglaterra foi nacionalizado em 1946 e outorgado o caráter 

de Banco Central. Em 1997, o Banco da Inglaterra ganhou independência e 

responsabilidade pela fixação e cumprimento da meta inflacionária. 

Conforme foi abordado anteriormente, cada banco central, em cada país, 

representa o “banco dos bancos” (GREMAUD, 1999). Entretanto, não é vastamente 

conhecido que existe, sim, um banco central dos bancos centrais. Esse banco é o Bank 

for International Settlements4 (BIS). O BIS promove a cooperação internacional 

                                                 

3 “The Bank of England is the central bank of the United Kingdom. Sometimes known as the 'Old 

Lady' of Threadneedle Street, the Bank was founded in 1694, nationalised on 1 March 1946, and gained 

independence in 1997. Standing at the centre of the UK's financial system, the Bank is committed to 

promoting and maintaining monetary and financial stability as its contribution to a healthy economy”. 

ENGLAND (2008)  

4 “Bank for International Settlements (BIS) is an international organisation which fosters 

international monetary and financial cooperation and serves as a bank for central banks. The BIS fulfils 

this mandate by acting as: a forum to promote discussion and policy analysis among central banks and 

within the international financial community, a centre for economic and monetary research, a prime 

counterparty for central banks in their financial transactions and a agent or trustee in connection with 

international financial”. BIS (2008) 
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monetária e financeira. Situado na Basiléia, na Suíça, o BIS, criado em 1930, é a 

principal contrapartida de bancos centrais nas suas transações financeiras internacionais. 

Sua missão consiste na excelência do serviço a bancos centrais e autoridades 

financeiras.  

3.2 – CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 

O início da idéia de um banco central no Brasil remonta a 1808, na chegada da 

família real, com a criação do Banco do Brasil. Esse primeiro Banco do Brasil enfrentou 

várias crises, entrando em dissolvência em 1829, pouco após o retorno da família real a 

Portugal. Em 1851, um novo Banco do Brasil foi criado pelo Barão de Mauá. 

Somente em 1945, houve a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC), justificada pela nova dinâmica da economia pós-guerra e preconizada pela 

Conferência de Bretton Woods5, que recomendava ações que visavam a maior 

estabilidade dos sistemas financeiros. 

Atualmente, o Banco Central é parte integrante do Sistema Financeiro Nacional, 

tendo sido criado em 31.12.64, através da Lei nº 4.595, na forma de autarquia federal. O 

Banco Central constitui a autoridade monetária nacional. Até a sua criação, o papel de 

autoridade monetária vinha sendo exercido pela SUMOC em conjunto com o Banco do 

Brasil (BB) e, também, pelo Tesouro Nacional (TN). 

A SUMOC foi criada em 1945 e tinha como objetivo o controle monetário e a 

constituição das bases de um banco central, tendo responsabilidades como a fixação de 

percentuais dos compulsórios dos bancos comerciais, das taxas do redesconto e da 

                                                 

5 Bretton Woods foi o nome dado a um acordo de 1944 no qual estiveram presentes 45 países 

aliados e que tinha como objectivo reger a política económica mundial. Segundo o acordo de Bretton 

Woods as moedas dos países membros passariam a estar ligadas ao dólar variando numa estreita banda de 

+/- 1%, e a moeda norte-americana estaria ligada ao Ouro a 35 dólares. Para que tudo funcionasse sem 

grandes sobressaltos foram criadas com o acordo Bretton Woods duas entidades de supervisão, o FMI 

(Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial. http://www.clubeinvest.com, acesso em 12/09/2008. 
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assistência financeira de liquidez, além dos juros sobre os depósitos bancários. A 

SUMOC também fiscalizava a atuação dos bancos comerciais, influenciava a política 

cambial, além de representar o Brasil em organismos internacionais. O BB atuava como 

banco do governo, controlando as operações de comércio exterior, o recebimento dos 

depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e a execução de operações 

de câmbio em nome de empresas públicas e do Tesouro Nacional. A atuação do BB 

ocorria segundo normas da SUMOC e do Banco de Crédito Agrícola, Comercial e 

Industrial. Por último, o TN era o emissor de papel-moeda. 

A criação do Banco Central, entidade pública autárquica, com personalidade 

jurídica e patrimônio próprios, tinha como objetivo final um único órgão que, de fato, 

funcionasse como o "banco dos bancos". Nesse sentido, a estrutura financeira 

governamental foi reformulada em 1985, separando-se as contas e as funções do Banco 

Central, do BB e do TN. Em seguida, no ano de 1986, a conta movimento6 foi 

eliminada. Assim, transferências de recursos entre o Banco Central e o BB passaram a 

ser identificadas, explicitamente, em orçamentos específicos, não havendo mais 

suprimentos automáticos que prejudicavam a atuação do Banco Central. 

A reformulação, iniciada em 1985, se prolongou até 1988, sendo as funções de 

autoridade monetária transferidas gradativamente do BB para o Banco Central. Por 

outro lado, atividades como o fomento e a administração da dívida pública federal, 

relativamente estranhas ao papel de autoridade monetária do Banco Central, foram 

transferidas para o TN. 

Em 1988, a CF de 1988 estabeleceu dispositivos adicionais importantes, no que 

tange à atuação do Banco Central, como, por exemplo, o exercício exclusivo da 

competência da União para a emissão de moeda e a exigência de aprovação prévia pelo 

                                                 

6 “extinção da conta movimento, por meio da separação do Banco do Brasil em relação ao 

BACEN e ao Tesouro, com conseqüente fim da caracterização do Banco do Brasil como autoridade 

monetária” Andrezo (2000, p. 164) 
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Senado Federal, em votação secreta, após argüição pública, dos nomes indicados pelo 

Presidente da República para os cargos de presidente e diretores da instituição. 

Importante também foi a vedação ao Banco Central de conceder direta ou 

indiretamente empréstimos ao TN. Ademais, a CF de 1988 prevê ainda, em seu artigo 

192, a elaboração de Lei Complementar do Sistema Financeiro Nacional, que deverá 

substituir a Lei 4.595/64 e redefinir as atribuições e  estrutura do Banco Central do 

Brasil. 

3.3 – FUNÇÕES, MISSÃO, ESTRATÉGIA E PAPEL 

GOVERNAMENTAL 

O Banco Central foi institucionalizado pela Lei 4.595, de 31/12/64, sendo uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. O Banco Central tem como 

finalidades: 

(i) formulação, execução, acompanhamento e controle das políticas monetária, 

cambial, de crédito e das relações financeiras com o exterior; 

(ii) organização, disciplina e fiscalização do SFN; 

(iii) gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro e dos serviços do meio 

circulante. 

As competências do Banco Central são determinadas pelo art. 164 da 

Constituição Federal, pela Lei 4.595, de 1964 e, também, por legislação complementar. 

A função mais privativa exercida por um banco central reside na 

responsabilidade pela execução da política monetária. Essa função abriga todas as 

demais, na maioria dos casos. As funções clássicas de um banco central são: detentor do 

monopólio de emissão de moeda; (ii) funcionar como o banco dos bancos. 

Inserida nesse contexto, a missão do Banco Central consiste em assegurar a 

estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. A 

visão estratégica de futuro, para o período de 2007 a 2011, é ser reconhecido, cada vez 

mais, como instituição essencial à estabilidade econômica e financeira, indispensável ao 
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desenvolvimento sustentável do Brasil. Os objetivos estratégicos que suportam essa 

visão, de acordo com o Relatório de Administração de 2007, são: 

(i) cumprimento das metas de inflação; 

(ii) eficiência, solidez e o regular funcionamento do SFN ; 

(iii) estímulo à concorrência no âmbito do SFN e o acesso crescente 

aos produtos e serviços financeiros; 

(iv) suprimento de numerário; 

(v) aprimoramento do marco regulatório para o cumprimento da 

missão institucional; 

(vi) comunicação e relacionamento com os públicos interno e externo; 

(vii) aprimoramento da gestão e da estrutura de governança 

corporativa. 

O objeto do presente estudo - a Ouvidoria do Banco Central - contribui, em 

particular, para determinados objetivos estratégicos: o estímulo à concorrência no 

âmbito do SFN e o acesso crescente aos produtos e serviços financeiros; o 

aprimoramento do marco regulatório para o cumprimento da missão institucional; a 

comunicação e relacionamento com os públicos interno e externo; o aprimoramento da 

gestão e da estrutura de governança corporativa. 

No que tange ao estímulo à concorrência no âmbito do SFN e ao acesso 

crescente aos produtos e serviços financeiros, a Ouvidoria exerce uma relação didático-

pedagógica, de natureza recíproca, com o cidadão. Ao mesmo tempo em que a 

Ouvidoria ensina o cidadão a caminhar e a se defender na complexidade do mercado 

financeiro, ela própria aprende com o cidadão, através de suas queixas e dúvidas. 

Queixas e dúvidas do cidadão constituem, assim, matéria-prima valiosa para o 

aprimoramento do leque de produtos e serviços financeiros e, também, para o 

aprimoramento dos processos internos do Banco Central, incluindo-se o incentivo à 

competitividade dos agentes do SFN. 
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Quanto ao aprimoramento do marco regulatório para o cumprimento da missão 

institucional, a Ouvidoria pode identificar falhas normativas com facilidade e agilidade, 

auxiliando a gestão estratégica do Banco Central no todo. A ouvidoria é, portanto, um 

agente de mudanças. 

Com referência à comunicação e relacionamento com os públicos interno e 

externo, a Ouvidoria, ao atuar como ponte entre o Banco Central e a sociedade, 

personifica o atendimento, o que traz melhorias à imagem institucional. A Ouvidoria, 

por trazer à memória da organização a figura do cliente, ou melhor, do cidadão, pode 

alterar comportamentos internos, principalmente em relação à qualidade dos serviços e 

motivação do quadro de servidores. Principalmente, tem a Ouvidoria a capacidade de 

desfragmentar a departamentalização, de modo que o cidadão obtenha o resultado 

desejado. 

Em relação ao aprimoramento da gestão e da estrutura de governança, a 

Ouvidoria pode esclarecer e orientar a organização, no que tange ao interesse público, 

manifestado através das várias formas de acesso à Ouvidoria. Nesse sentido, a 

Ouvidoria aproxima a gestão implementada, a estratégia adotada e a missão 

estabelecida.  

Resumidamente, pode-se afirmar que a ouvidoria, em relação aos objetivos 

estratégicos do Banco Central, funciona como um radar valioso para o monitoramento 

externo da organização. 

De acordo com o Relatório de Administração de 2007, no âmbito organizacional 

interno, os valores do Banco Central que suportam a visão estratégica são:  

(i) ética; 

(ii) excelência; 

(iii) compromisso com a instituição; 

(iv) foco em resultados; 

(v) transparência; 

(vi) responsabilidade social. 
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No aspecto organizacional externo, na perspectiva institucional-governamental, 

são dois os programas de responsabilidade do Banco Central. O primeiro consiste no 

aprimoramento do SFN, onde se destacam as atividades de regulamentação e 

fiscalização.  O segundo corresponde à formulação e ao gerenciamento das políticas 

monetária, cambial e de crédito. As diversas funções desempenhadas pelo Banco 

Central são conduzidas por uma ou mais diretorias. 

3.4 – ESTRUTURA 

Parte das informações apresentadas neste capítulo teve como base o 

Regulamento Interno do Banco Central, de acesso restrito aos servidores. 

A alta administração do Banco Central é conduzida por uma diretoria colegiada, 

formada pelo presidente e por 8 diretores, que formula políticas e diretrizes, com vista a 

orientar o desenvolvimento das funções do Banco. Todos os diretores, incluindo o 

presidente, são aprovados previamente pelo Senado Federal, após argüição pública, 

sendo nomeados pelo Presidente da República, conforme artigo 84 da Constituição 

Federal de 1988. Os integrantes da diretoria colegiada são demissíveis ad nutum. 

A diretoria colegiada tem como atribuições: 

(i) a formulação, execução e acompanhamento da política monetária;  

(ii) o controle das operações de crédito em todas as suas formas; 

(iii) a formulação, execução e acompanhamento da política cambial e 

de relações financeiras com o exterior; 

(iv) a organização, disciplina e fiscalização do SFN, do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), do Sistema Nacional de Habitação 

(SNH) e ordenamento do mercado financeiro; 

(v) a emissão de papel-moeda e de moeda metálica e execução dos 

serviços do meio circulante. 
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As diretorias são: a de Administração; a de Política Econômica; a de Assuntos 

Internacionais; a de Política Monetária; a de Normas e Organização do Sistema 

Financeiro; a de Liquidações e Desestatização; a de Fiscalização. 

Quanto à Presidência, existem seis unidades subordinadas. Dentre elas, merecem 

destaque a Ouvidoria (foco do presente estudo, tendo sido criada em 2006), e a 

Corregedoria-Geral, cujas atribuições são, às vezes, confundidas com as da Ouvidoria. 

Ambos os componentes serão detalhados a seguir. 

3.4.1 – OUVIDORIA 

A Ouvidoria do Banco Central surgiu em 2006, com o objetivo de atender às 

demandas do cidadão, quanto aos serviços prestados pelo Banco Central. A missão da 

ouvidoria consiste na garantia de que a manifestação do cidadão sobre os serviços 

prestados pelo Banco Central seja apreciada pela instituição. 

A ouvidoria consegue atuar, em todo o território nacional, mediante: 

(i) recebimento de manifestações sobre serviços do Banco Central; 

(ii) envio para as áreas responsáveis pelo assunto; 

(iii) acompanhamento das providências; 

(iv) cobrança das soluções; 

(v) a exigência da resposta no menor prazo possível; 

(vi) sugestão e recomendação de mudanças de procedimentos internos 

e adequações de normas e serviços; 

(vii) avaliação do grau de satisfação do cidadão. 

As demandas podem ser recebidas e registradas pela internet, por carta ou pelo 

atendimento presencial, somente em Brasília. 
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3.4.2 – CORREGEDORIA-GERAL 

Existe, às vezes, confusão entre os papéis desempenhados pela ouvidoria e pela 

corregedoria. Assim, apesar de não estar dentro do escopo do presente trabalho, torna-se 

interessante abordar o instituto de corregedoria, de modo a se prevenir quanto à 

confusão dos papéis. 

 A corregedoria tem por finalidade apreciar denúncias e representações 

funcionais, com vistas à instauração e condução de processos administrativos 

disciplinares, além de executar sindicâncias patrimoniais, conforme Decreto 5.483, de 

30/06/2005. A corregedoria é, no âmbito do Banco Central, um órgão seccional do 

Sistema de Correição do Poder Executivo. 

Cabe à corregedoria, a prevenção e apuração de irregularidades funcionais. A 

missão desse órgão é preservar padrões de legitimidade e moralidade dos atos 

administrativos praticados pelos servidores do Banco Central do Brasil. 

 O principal ponto de encontro entre os conceitos de ouvidoria e de corregedoria 

consiste em uma possível má conduta, sem legitimidade ou moralidade, do servidor. 

Esta conduta resultou em um serviço inadequado ou mesmo ilegal ao cidadão. Nesse 

sentido, tanto a ouvidoria como a corregedoria poderiam ser acionados.  A corregedoria, 

apesar de ter um papel investigativo, semelhante ao da ouvidoria, apresenta uma 

natureza coercitiva e punitiva. 

Além disso, a corregedoria não constitui um elemento administrativo de 

melhoria de qualidade, pelo menos no que tange ao benefício que uma ouvidoria pode 

oferecer: o aprimoramento de processos. Enquanto a corregedoria tem como objetivo 

punir uma infração, a ouvidoria procura solucionar uma insatisfação e aprimorar, se 

possível, a qualidade do processo e da gestão. 
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4. A OUVIDORIA 

A ouvidoria tem sua inserção institucional associada com a figura do 

ombudsman que surgiu há quase 200 anos na Suécia.  

Neste capítulo, primeiramente, analisamos o surgimento do ombudsman no 

mundo e, também, a institucionalização e o desenvolvimento da ouvidoria no Brasil. 

Em seguida, abordamos a ouvidoria como um método alternativo, extrajudicial, de 

solução de conflitos, contrastando-a com outros métodos como a mediação, a 

conciliação e a arbitragem. Segue-se, então, uma exposição sobre se há ou não diferença 

entre as concepções de ombudsman e de ouvidor. Por último, apresentamos as 

características dos principais tipos de serviço de contato com o cliente, enfatizando as 

peculiaridades da ouvidoria. 

4.1 O SURGIMENTO DO OMBUDSMAN  

A figura do Ombudsman foi introduzida na Constituição Sueca de 1809. 

Contudo, a idéia de ombudsman é muito anterior a essa data. 

Segundo BRASIL (2006, p. 3), “durante a dinastia Han lança-se a idéia de 

Ombudsman na China” em 202 a.C. De fato, PINTO (1998, p. 28) reporta que “na 

velha China, o funcionário YAN, na Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) recebia as 

reclamações da população referentes ás injustiças da administração imperial chinesa”. 

Além disso, PINTO (1998, p. 27/29) relata institutos históricos comparáveis ao 

ombudsman, ressaltando que “essas experiências, entretanto, denotam uma 

preocupação mais acentuada na defesa do Estado ou interesses do rei e, 

principalmente, do erário público do que propriamente dos cidadãos”. 

De fato, esse é o caso do ouvidor existente no Brasil-Colônia, o Ouvidor-Geral, 

cuja função era “de representar a administração da justiça real portuguesa, atuando 

como o juiz de hoje em nome do rei” (BRASIL, 2003, p. 4).  
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Esses institutos comparáveis ao ombudsman são apresentados na tabela 3. 

Tabela 3: Institutos históricos comparáveis ao ombudsman 
ÉPOCA / LOCAL / INSTITUIÇÃO DENOMINAÇÃO 

Egito Antigo Vizir do Faraó 
Império Persa “Os Olhos e Ouvidos do Rei” 
Grécia Antiga Os Euthynoi e os Éforos 
Antiga Roma Tribunus Plebis 
China “Funcionário YAN” 
Igreja Medieval Missi Dominici 
Veneza do século XV “Conselho dos Dez” 
Brasil-Colônia “Ouvidor-Geral” 
Fonte: elaborado a partir de PINTO (1998, p. 27/29)  

Quanto ao sentido da palavra, FERREIRA (2004) relata que a palavra deriva do 

sueco e do inglês, sendo composta por: 

- ombud (sueco): representante ou deputado 

- man (inglês): homem 

Há, ainda segundo FERREIRA (2004), duas acepções. Uma referente ao escopo 

público ou nacional, que significa “funcionário do governo que investiga as queixas dos 

cidadãos contra os órgãos da administração pública”. Outra, inserida no escopo 

privado ou empresarial, que significa “pessoa encarregada de observar e criticar as 

lacunas de uma empresa, colocando-se no ponto de vista do público”. A existência de 

duas acepções talvez reflita a confusão entre a palavra ombudsman e a palavra ouvidor. 

Esta manifesta confusão será fruto de análise no item 4.3 do presente estudo. 

O termo ombudsman também foi investigado por PINTO (1998) o qual relata 

que ombudsman pode ser decomposto em man (que significa homem), bud 

(significando embaixador ou delegado) e om (que significa movimento para). Nesse 

sentido, PINTO (1998, p. 26) conclui que “ombudsman significa homem que dá 

trâmite”.  

GOMES (1987, p. 167:1) procura definir a figura do ombudsman ótica do 

Direito, afirmando que “o ombudsman é, basicamente, um instituto do direito 

administrativo de natureza unipessoal e não-contenciosa, funcionalmente autônomo e 

formalmente vinculado ao Legislativo, destinado ao controle da administração, e nessa 

condição, voltado para a defesa dos direitos fundamentais do cidadão” e ressaltando 
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que a facilidade de acesso, por parte da população, e atuações não-convencionais são 

características derivadas de sua natureza e função.   

O instituto ombudsman foi se expandindo, ao longo do tempo, primeiramente 

para a Finlândia, em 1919, e, após a 2ª Guerra Mundial, para a Noruega, Dinamarca e 

outros países. Segundo DIAS (2005, p. 5), “a aparente lentidão na evolução da 

instituição sueca permitiu um constante aprimoramento e consolidação, ganhou 

respeitabilidade e serviu de inspiração a outros países”. 

Também sob essa perspectiva expansionista, GOMES (1987, p. 167:8) comenta 

que “a universalização do instituto sueco ... vem retratar de maneira incontestável sua 

viabilidade como novo instrumento a permear a relação entre administração e 

administrado”.  

A tabela 4 apresenta um breve histórico da expansão da figura do ombudsman no 

mundo. 

Tabela 4 - Breve histórico da expansão da figura do ombudsman no mundo 
DATA EVENTO 
202 a.c. Durante a dinastia Han Lança-se a idéia de Ombudsman na China. 

1809 

A Suécia, após ser derrotada na guerra contra a Rússia, em 1807, perdeu 
metade de seu território, hoje a atual Finlândia. Uma nova Constituição foi 
promulgada em 1809, o que limitou o poder real e deu ao Parlamento novas 
prerrogativas. Nesse contexto surge a figura do Ombudsman, eleito pelo 
Parlamento, com a missão de atuar como interlocutor entre o Governo e a 
população, fortalecendo os direitos dos cidadãos diante do Poder Estatal. O 
Ombudsman, portanto, representava o cidadão perante o Estado. 

1971 15 países já tinham ombudsman ou equivalentes. 
2003 

 
Dos 191 países reconhecidos pela ONU, 120 países tinham ombudsman,de 
acordo com a International Ombudsman Institute. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2006, p. 3/4) 

Atualmente, existem vários institutos de ombudsman. No exterior, cabe ressaltar 

o Ombudsman Institute International (IOI), com sede no Canadá, que realiza uma 

conferência anual e publica um periódico e um anuário. No Brasil, em março de 1995, 

foi criada a Associação Brasileira de Ouvidores (ABO), cujo Código de Ética do 

Ouvidor e Decálogo do Ouvidor se encontram, respectivamente, nos Anexos 1 e 2. 
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A tabela 5 ilustra da universalização recente do ombudsman em alguns países. 

Tabela 5 - Sinopse da universalização do ombudsman 
País Denominação Data de implantação 

Suécia Ombudsman 1809 
Finlândia  Oikeusasiamies 1919 
Noruega Ombudsman 1952 
Dinamarca Ombudsman 1953 
Nova Zelândia Parliamentary Comisssioner 1962 
Inglaterra Parliamentary Comisssioner 1967 
Estados Unidos Ombudsman 1967 
Israel State Comptroller 1971 
França Médiateur de la Republique 1973 
Itália Il Difensore Civico 1974 
Portugal Provedor de Justiça 1975 
Espanha Defensor del Pueblo 1978 
Países Baixos Ombudsman Nacional 1981 
Canadá Ombudsman Década de 80 
Comunidade Européia Euro-Ombudsman 1994 
Fonte: adaptado de PINTO (1998), BRASIL (2003, p. 3/4) e OLIVEIRA (2008) 

Geralmente, a atuação do ombudsman se caracteriza pela existência de um 

mandato fixo, credibilidade e apoio institucional, que lhe permitem exercer sua função 

com imparcialidade, independência e autonomia de ação. 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA OUVIDORIA NO BRASIL 

O primeiro registro da figura do ouvidor remota ao Brasil-colônia. Este ouvidor 

representava a coroa real portuguesa e, portanto, divergia do modelo sueco do 

ombudsman. 

Com relação à época do Império, existe um registro sobre algo semelhante a 

uma ouvidoria no Brasil. Esse registro se refere ao deputado constituinte José de Souza 

Mello, que, em 1823, segundo DIAS (2005, p. 6), apresentou um projeto cujo artigo 5º 

estabelecia: 

“Para desafogo e liberdade dos povos, haverá em cada província um Juízo do 

Povo, a quem recorra nos casos de opressão para apresentar na Corte as suas queixas 

o que o mesmo Juiz do Povo deverá fazer ex-oficio”. 



  

30 

Essa proposta apresentava similaridades tanto com a instituição ouvidoria como 

com o ombudsman sueco.  

A partir desse marco temporal até os anos 60, não se encontra quase nenhum 

vestígio de quaisquer referências à implantação de ouvidoria no Brasil. Esse silêncio foi 

rompido com o Decreto 50.533 de 1961, que implantaria subgabinetes da Presidência da 

República, nas capitais dos estados, com o intuito de prover encaminhamento à 

administração federal de “reclamações, pedidos e papéis de interesse das populações 

locais”.  Infelizmente, esse decreto foi revogado antes mesmo de ser implementado. Em 

1964, devido ao regime ditatorial, as instituições democráticas tiveram que se manter 

em silêncio. 

Segundo DIAS (2005, p. 7), em 1977, a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) cria um cargo de ombudsman, que também não foi preenchido. A década de 70 

é caracterizada por pronunciamentos na Câmara e no Senado que espelham a percepção 

de um estado de cunho tecnocrático. Ressaltem-se a demanda por uma Procuradoria-

Geral do Povo do Deputado Mendonça Neto e o pleito de uma Procuradoria-Geral do 

Legislativo do Deputado Jose Costa. 

A partir de 1985, em linha com a redemocratização do país, várias foram as 

propostas de implantação do ombudsman como, por exemplo, o Decreto no 92.700/86, 

que visava criar  o ouvidor-geral da previdência social e o Decreto no 93.714/86 que 

“dispõe sobre a defesa de direitos do cidadão contra abusos, erros, e omissões na 

Administração Federal”. Este último decreto criou o Conselho de Defesa e Informação 

do Cidadão (Codici), havendo um ouvidor exercendo de fato o cargo. 

A partir dos anos 80, multiplicam-se as ouvidorias tanto nas empresas estatais 

como nas privadas, com destaque para o ombudsman do jornal Folha de São Paulo. Esse 

ombudsman teve um papel relevante na difusão do conceito de ouvidoria no Brasil. 

A ouvidoria do município de Curitiba, no Paraná, é a referência inicial de 

ouvidoria na esfera pública, tendo sido criada em 1986 e extinta em 1989 (PINTO, 

1998; BRASIL 2003). Em 1991, o Estado do Paraná criou o primeiro ouvidor-geral 

estadual (PINTO, 1998; BRASIL 2003). Em 1992, criou-se a primeira ouvidoria pública 
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federal, a Ouvidoria-Geral da República, vinculada ao Ministério da Justiça (BRASIL 

2003). 

Igualmente, deve-se observar a contribuição fundamental que o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) fornece ao desempenho de uma ouvidoria. 

Conforme defende DIAS (2005 p. 27), “... o Código de Defesa do Consumidor pode ser 

considerado um guia do ouvidor, que deve ser um profundo conhecedor de cada artigo 

desse diploma legal e zelar pelo seu fiel cumprimento”. 

Em 2004, a Lei n. 10.689/2004 ajusta a denominação de Ouvidoria-Geral da 

República para Ouvidoria-Geral da União. Essa lei complementando o Decreto nº 

4.785/2003 tem a competência de coordenar tecnicamente o segmento de ouvidorias do 

Poder Executivo Federal. 

Ressalte-se que no Brasil, a função de Ouvidor encontra respaldo legal no §3º do 

artigo 37 da CF de 88, a partir de uma interpretação extensiva. 

PINTO (1998, p. 47), entretanto, contesta tal afirmação, defendendo que a CF de 

88 “não instituiu um ombudsman para controle da administração federal” e que “estas 

funções ficaram divididas entre o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério 

Público e o Congresso Nacional”. 

De modo geral, as ouvidorias têm se multiplicado rapidamente, tanto no setor 

público quanto no privado. Apesar de não haver no Brasil um ouvidor ou ombudsman 

público do consumidor, vários PROCONs7 procuram exercer a função objetivando 

suprir essa ausência, aprimorar o atendimento ao consumidor que busca os seus serviços 

e estimular à criação da função no ambiente privado (BRASIL, 2003, p.5). 

 

A tabela 6 resume o histórico da expansão da figura do ouvidor no Brasil. 

                                                 

7 PROCON = PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
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Tabela 6 - Breve histórico da expansão da figura do ouvidor no Brasil 
DATA DESCRIÇÃO 
Brasil-
colônia 

O ouvidor tinha por função aplicar a Lei da Metrópole; era totalmente 
diferente do modelo clássico, pois não representava o cidadão, atendia ao 
titular do Poder, reportava ao rei em Portugal o que acontecia na colônia. 

1538 Foi nomeado o primeiro Ouvidor, Antônio de Oliveira 
1548 Com a criação do Governo Geral do Brasil, surge o Ouvidor-Geral com 

as funções de Corregedor-Geral da Justiça em todo território colonizado. 
Império 

1823 
Surge o ouvidor como o juízo do povo. As queixas deveriam ser 
encaminhadas ex-officio à Corte por este juiz. 

República 
1964 

Com a ditadura todas as instituições democráticas foram relegadas ao 
silêncio forçado. 

1983 Começa a abertura democrática: o debate para criação de canais entre a 
estrutura de poder e a população começa a tomar pulso. 

Nova 
República 

1986 

A prefeitura de Curitiba/PR cria a primeira ouvidoria pública no País. 
Decreto n° 93.714/86 cria a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão 
vinculado á Presidência da República para defesa de direitos do cidadão 
contra abusos, erros e omissões na Administração Pública Federal; o 
presidente da comissão acumulava a função de ouvidor. 

1992 A Lei n° 8.490/92 cria a Ouvidoria-Geral da República na estrutura 
regimental básica do Ministério da Justiça. 

1996 e 
1998 

Os Decretos n°s 1.796/96 e 2.802/98 delegam ao Gabinete do Ministro da 
Justiça as competências para desenvolver as atividades de Ouvidoria-
Geral da República. 

1999 O estado de São Paulo promulga a lei de proteção ao usuário do serviço 
público e determina a criação de ouvidorias em todos os órgãos estaduais. 

2000 O Decreto n° 3.382/2000 delega ao Secretário Nacional de Direitos 
Humanos do Min. da Justiça as funções de Ouvidor-Geral da República. 

2001 A Medida Provisória n° 2.216/01 cria a Corregedoria-Geral da União que 
integra a Presidência da República. 

2002 O Decreto n° 4.177/02 transfere as competências de ouvidoria-geral do 
Ministério da Justiça para a Corregedoria-Geral da União, com exceção 
das relativas à de ouvidoria-geral de direitos humanos que permaneceram 
no Ministério da Justiça. O Decreto n° 4.490/02 cria a Ouvidoria-Geral 
da República na estrutura regimental básica da Corregedoria-Geral da 
União. 

2003 A Lei n° 10.683/03 transforma a Corregedoria-Geral da União em 
Controladoria-Geral da União, mantendo dentre as sua competência as 
atividades de ouvidorias-geral,exceto as atividades de ouvidoria dos 
índios,do consumidor e das polícias federais a cargo do Ministério da 
Justiça e dos direitos humanos a cargo da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República. 

2004 A Lei n° 10.689/04 ajusta a denominação de Ouvidoria-Geral da 
República para Ouvidoria-Geral da União, que pelo Decreto n° 
4.785/03,tem entre outras,a competência de coordenar tecnicamente o 
segmento de ouvidorias do Poder Executivo Federal. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2006, p. 4/7) 
       



  

33 

4.3 OMBUDSMAN VERSUS OUVIDOR 

Além do fato da ouvidoria constituir um tema relativamente novo tanto, na 

literatura acadêmica quanto na conjuntura sócio-institucional, persistem dúvidas se a 

denominação ouvidor equivale de fato à denominação ombudsman. 

De acordo com BRASIL (2003, p. 2), “Ouvidoria é a corruptela brasileira do 

termo ombudsman”. Dessa forma, a utilização da palavra ouvidor consistiria em uma 

alteração, uma modificação, ou mesmo, uma adaptação para o contexto nacional da 

palavra ombudsman, de origem nórdica.  

Por outro lado, BUFARAT (2004, p. 13), argumenta que “ouvidor não é 

ombudsman”. BUFARAT (2004) reconhece que a palavra ombudsman, originada na 

Suécia, assumiu denominações diversas em cada país para onde o conceito de 

ombudsman foi propagado. Inclusive, lembra este autor, que, no Brasil, a denominação 

ouvidor foi adotada por não se permitir a utilização de palavras estrangeiras em 

instituições públicas. 

Sob essa ótica, BUFARAT (2004, p. 14) defende a diferenciação de ouvidor e 

ombudsman da seguinte forma: 

“Portanto, embora a palavra Ouvidor seja frequentemente utilizada como uma 

tradução inexata da palavra Ombudsman, podemos e devemos diferenciá-las por suas 

áreas de atuação, ou seja, Ouvidor para o cliente interno / funcionário (no que se 

refere à representação, mediação e intervenção) e Ombudsman para o cliente externo 

da empresa (no que se refere a produtos e serviços), posto que o Ouvidor interno 

assume neste posto uma função interventiva e não apenas uma função representativa 

como era no passado. Se assim não o for, de que serve um Ouvidor, quando em uma 

empresa houver, terceirizados ou não, call-centers, SACs ou qualquer outra forma de 

atendimento dirigida ao cliente externo?”  (sublinhados representam grifo do autor) 

Percebe-se, pelo exposto por BUFARAT (2004), que este autor, no seu 

entendimento da figura do ombudsman, não reconhece a contribuição da ouvidoria 

externa para a melhoria da gestão dos processos de trabalho das organizações.  
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Prosseguindo no debate, tem-se a contribuição de PINTO (1998) em sua 

avaliação da figura do ombudsman como agente de mudanças nas instituições bancárias. 

Essa autora, além de abordar a origem e o significado do termo ombudsman, contempla 

os institutos análogos a esse termo. Para o debate presente, esses institutos podem ser 

úteis para diferenciar, ou não, a palavra ouvidor da palavra ombudsman. 

De fato, PINTO (1998, p. 29) relata que “no Brasil-Colônia, a figura do 

Ouvidor-Geral, provido pelo rei, exercia uma ação fiscalizadora sobre a administração 

da Justiça nas capitanias dando conta ao rei” , citando GALLO (1986) que “credita ao 

poder fiscalizatório o fato de  alguns compararem o ouvidor ao ombudsman, mas 

esclarece que as duas instituições são distintas”.  

Percebe-se, assim, que a existência, ou não, da diferença entre ombudsman e 

ouvidor ainda não foi esclarecida por completo, persistindo ainda a polêmica em relação 

ao uso correto de ambas as denominações. 

4.4 ALTERNATIVAS À OUVIDORIA NA SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

A ouvidoria, além de funcionar como um instrumento de gestão de processos e 

atuar como um controle externo de qualidade para a organização, constitui, 

fundamentalmente, um porta-voz ou um advogado do cliente-cidadão dentro na 

organização. A ouvidoria representa os interesses do cliente-cidadão, manifestando-se 

em nome dele. Funcionando como uma via de defesa do consumidor ou de promoção da 

cidadania, a ouvidoria serve como um instrumento de resolução de conflitos que 

apresenta características próprias, se comparadas ao outros métodos como a mediação, a 

conciliação e a arbitragem. Assim, será feita uma breve exposição dos métodos 

aplicáveis na solução de conflitos, com o intuito de salientar as peculiaridades de uma 

ouvidoria. 

Existem basicamente dois principais métodos de solução de conflitos: os 

tutelados pelo Poder Judiciário e aqueles que são solucionados através de termos 

extrajudiciais. 
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Os primeiros são regulados por leis específicas, são lentos em atingir a solução 

final e resultam em altos custos financeiros. Em contrapartida, os métodos que utilizam 

acordos extrajudiciais, também denominados métodos alternativos, se caracterizam por 

uma maior flexibilidade e, conseqüentemente, maior economia e rapidez na resolução 

do litígio ora apresentado. 

Os principais métodos alternativos são a mediação, a conciliação, a arbitragem e 

a ouvidoria. 

4.4.1 MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 

Tanto a mediação quanto a conciliação oferecem métodos de solução de 

conflitos caracterizados pela rapidez, flexibilidade e informalidade que, em última 

instância, acarretam o restabelecimento do equilíbrio contratual, a um custo mais baixo 

que a solução judiciária tradicional. O objetivo geral consiste em maximizar a satisfação 

mútua das partes envolvidas, pela intervenção do mediador ou conciliador. A principal 

característica desses dois modos alternativos reside no fato das decisões resultantes 

serem emanadas das partes envolvidas, não havendo nenhuma imposição pelo mediador 

ou pelo conciliador. 

Os contratos de mediação ou conciliação apresentam-se como: 

- aleatórios: ocorrem se existe litígio no contrato principal; 

- acessórios: derivam do contrato principal; 

- consensuais: refletem a dissolução do conflito; 

- onerosos: pela atuação do mediador ou conciliador; 

- bilaterais: implicam em obrigações mútuas. 

Uma definição bem clara do papel do mediador é: 

“... O mediador nomeado e aceito pelas partes deve ser honesto, responsável, 

neutro, conhecedor da matéria que será tratada e deve estar atuando segundo as regras 

estabelecidas para o processo de mediação, i.e., não podendo coagir nem manipular 
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senão instar a um acordo, sem forçar nem defender nenhuma posição, procurando 

controlar a comunicação dos intervenientes. Definitivamente o que buscara é resolver o 

problema, superando as diferenças que levaram as partes a essa situação, e que ambas 

aceitem o acordo para cumpri-lo ...” (REYNA, 2001 apud DIAS 1990, p. 40) 

Existe, entretanto, uma diferença entre a mediação e a conciliação, no que tange 

ao foco do acordo. A primeira técnica incentiva o consenso, através da análise detalhada 

do conflito, motivando as partes a obter uma solução, de forma autônoma. A segunda 

técnica aplica seus esforços na finalização do conflito, sugerindo uma solução 

conciliatória, que potencialmente se transforma em um acordo. Assim, na conciliação 

pode haver desistência das partes quanto ao cumprimento do acordo, pelo fato de a 

solução ter sido elaborada por um terceiro. 

Ambas as técnicas oferecem garantias no que toca à igualdade de tratamento, ao 

direito de ampla defesa, ao direito do contraditório e à oralidade. 

4.4.2 ARBITRAGEM 

A arbitragem, como método de solução de conflitos, se caracteriza por ser 

extrajudicial, com o emprego de um terceiro (árbitro) que emite um juízo sobre a 

valoração dos fatos. Este juízo se concretiza em uma sentença arbitral, vinculando as 

partes ao seu cumprimento. 

O grande diferencial desse método é que o juízo arbitral, estabelecido dentro de 

um contrato privado, impõe às partes o cumprimento da sentença arbitral, da mesma 

forma que uma sentença judiciária. Ressalte-se que o árbitro atua em nome do Estado e 

não em função exclusivamente das partes. A vantagem do árbitro deriva da sua rapidez 

na emissão da sentença arbitral, que considera, inclusive, outros critérios como a 

equidade, além do direito formal. 

No panorama brasileiro, a arbitragem encontra previsão legal na Lei 9.307/96, 

que normatiza a arbitragem, estabelecendo que as sentenças arbitrais sejam títulos 

executivos judiciais. Há, inclusive, na Constituição Federal de 1988, a previsão legal da 

arbitragem dentro da atuação específica de tribunais e juízes do trabalho (artigo 114, 

seção V, capítulo III, Titulo IV). 
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4.4.3 OUVIDORIA 

A ouvidoria, como método alternativo da solução de problemas, tem 

determinadas características que a posicionam com vantagem em relação aos métodos 

da mediação, da conciliação e da arbitragem. 

Por ter um formato prospectivo e voltado à ação institucional, a ouvidoria, não 

apenas atua na análise da causa dos problemas, mas apresenta efeitos colaterais 

positivos. Um deles consiste em usar o conhecimento adquirido, com determinada 

solução, para sugerir melhorias de escopo institucional. Assim, a ouvidoria pode gerar 

uma ação global com base em problemas pontuais. 

Sob este prisma, COSTA (1998, p. 163), em relação ao papel dos ouvidores, 

afirma que “na sua prática institucional devem ser os verdadeiros agentes dos 

interesses dos cidadãos e dos consumidores”. Complementando essa orientação, DIAS 

(2005, p. 43) sumariza CENTURIÃO (2003, p.77/80), com relação aos conceitos de 

ombudsman e ouvidoria, explicitando o que o ombudsman e a ouvidoria devem ser e, 

também, o que não devem ser, conforme transcrito a seguir: 

“Ombudsman é - solucionador final do problema quando falhou 

e ninguém mais conseguir resolver; possuidor do suporte de uma rede de 

relacionamentos internos e externos comprometida com a qualidade, os 

clientes e a cidadania; atuante na organização em nome do público 

externo que tem acesso e desconhece procedimentos internos; 

valorizador da imagem institucional perante o público; digno de 

confiança dos clientes, colegas,organização e sociedade; aliado das 

pessoas comprometidas com as mudanças; agente diluidor de focos de 

resistência cultural; moralmente persuasivo, e só usa a força 

hierárquica quando necessária; agente de mudanças internas e melhoria 

das relações externas; cidadão a serviço da cidadania; quem decide 

avocar a responsabilidade nos momentos críticos; consultor interno na 

busca da melhoria contínua de procedimentos e rotinas. 
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Ombudsman não é - garoto-propaganda da empresa ou órgão 

público; grupo de trabalho; atendente; supervisor de atendimento; 

concorrente da gerência de atendimento; criador de casos; executor de 

ações ou auditor. 

Ouvidoria é - um centro de Excelência dentro da organização, 

levando a todos os setores as sugestões e necessidades dos clientes para 

a melhoria dos sistemas e processos, produtos e serviços; uma instância 

interna que assume prejuízos materiais para evitar perdas morais; um 

centro de defesa e promoção da cidadania; a face da empresa cidadã. 

Ouvidoria não é - central de atendimento; instrumento de 

relações públicas; ferramenta de marketing; atividade burocrática; 

lugar para gente acomodada; prêmio para profissionais experientes ou 

em fim de carreira; instância para tratar de situações rotineiras e 

acúmulo de demandas; estrutura paralela de Recursos Humanos (RH), 

Serviços de Atendimento a Consumidor (SAC) ou call center”. 

4.5 SERVIÇO DE CONTATO COM O CLIENTE 

Pela exposição até aqui realizada sobre a figura do ombudsman e da ouvidoria, 

pode-se inferir que o tema ouvidoria sofre as conseqüências de ainda não ter um 

referencial teórico encorpado. Em conseqüência disso, logicamente, surgem problemas 

no nível tático-operacional. Entre esses problemas, destaca-se a inexatidão de conceitos, 

por exemplo, ombudsman e ouvidor, abordados no item 4.3. 

Outros problemas importantes referem-se aos tipos de serviços de contato com o 

cliente e às diferentes formas de acesso. A seguir, serão detalhados alguns desses 

problemas.   
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4.5.1 TIPOS DE SERVIÇOS DE CONTATO COM O CLIENTE 

 

4.5.1.1 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) 

Segundo BRASIL (2003, p. 13), SAC é um “serviço de relacionamento com o 

cliente, presencial ou à distancia, destinado ao contato por meio de processo de 

trabalho pré-estabelecido (scripts) e que trata questões ou problemas de menor 

complexidade”. O uso do script é determinante para a caracterização desse tipo de 

serviço. A impessoalidade predomina e o conteúdo do atendimento não agrega valor à 

organização. 

 

4.5.1.2 FALE CONOSCO (ELETRÔNICO) 

O serviço Fale Conosco, disponibilizado na internet, permite uma abordagem 

mais particular dos problemas em comparação com o SAC, justamente por não haver 

scripts. Segundo BRASIL (2003, p. 13), o Fale Conosco “procura registrar os contatos 

e dar uso estatístico às informações tratadas, no entanto não tem função de propor 

alterações na gestão estratégica de instituição”. 

 

4.5.1.3 OUVIDORIA 

A ouvidoria constitui, sob o enfoque de serviço de contato com o cliente, o pós-

atendimento. Logicamente, o pós-atendimento somente ocorre a partir de um 

atendimento diferente, caracterizado pela existência de um conflito (a maioria dos 

casos) ou por uma satisfação excepcional (que motiva o cliente a registrar um elogio). O 

atendimento dado pela Ouvidoria é personalizado e cada demanda recebida é 

processada de forma diferenciada. Cada caso é considerado valioso para a gestão 

estratégica da organização. 
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Na visão de BRASIL (2003, p. 13), a ouvidoria “trata de assuntos que possuem 

a característica de causar transtorno ou dano, inconveniência, desvantagem ou 

impasse ao órgão ou aos seus dirigentes e servidores e normas”.  

 

Ainda segundo BRASIL (2003, p.13), a ouvidoria pode estimular “com o passar 

do tempo, iniciativas descentralizadas, voluntárias e efetivas de aprimoramento da 

máquina pública, dos profissionais e dos serviços prestados, implementadas a baixo 

custo”.  

 

Não se pode deixar de mencionar aqui o valioso conteúdo presente em BRASIL 

(2003), principalmente no que se refere à classificação e à sistematização das ouvidorias 

em espécies, constantes das páginas 14 e 15. O autor deste trabalho elaborou a tabela 7 

que sumariza a classificação e sistematização de BRASIL (2003). 

Portanto, observa-se que as ouvidorias apresentam uma ampla variedade de 

concepções e formatos. Com certeza, este fato demonstrado pela classificação acima 

conjugado com a relativa novidade do tema traz dificuldades aos estudos que tenham 

por objeto a ouvidoria. Infere-se e justifica-se, a partir disso, a existência de uma 

bibliografia relativamente escassa sobre o tema ouvidoria. 
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Tabela 7 – Classificação das ouvidorias em espécies 
CRITÉRIO ESPÉCIE DESCRIÇÃO 

Internacional Atua em comunidades ou organismos de 
presença internacional 

Nacional Exerce função em todo o território 
nacional 

Estadual Age em nome do estado membro e do 
Distrito Federal 

Jurisdição 

Municipal Atua em nome do município 
Intracontroladora Atua no controle externo da sua própria 

instituição 
Intercontroladora Realiza o controle entre poderes distintos 

Posição institucional 
frente ao tipo de 

controle que exercem 
sobre as instituições e 

serviços ofertados 
Extracontroladora Promove o controle de outras instituições 

ou dos serviços prestados por ela 
Centralizada Atua em toda a instituição sem valer-se de 

interlocutores ou outra subunidades de 
atendimento. Um único ouvidor 

Organização funcional Descentralizada Está subdividida em unidades de 
atendimento. Há vários 
ouvidores/ouvidorias. Podem ser 
formatadas em redes ou sistemas 

Interna Recepciona apenas mensagens dos 
próprios funcionários 

Externa Atende apenas mensagens dos seus 
usuários 

Mista Recebe mensagens de servidores e 
usuários 

Especial Atende exclusivamente segmento pré-
determinado de funcionários, clientes, ou 
fornecedores 

Âmbito de atuação 

Temporal Exerce função e atividades por período de 
tempo determinado 

Convencional ou 
Pós-atendente 

Recepciona mensagens relativas ao 
serviço ou atendimento já prestado pela 
instituição 

Genérica Recebe todo tipo de mensagem relativa ao 
relacionamento da instituição com o 
usuário, inclusive pedidos de informação 

Correcional Atende exclusivamente reclamações e 
denúncias 

Não-correcional Acolhe todos os tipos de mensagens, 
exceto denúncias 

Tipo de mensagens 

que recebem 

Mediadora Atua na prevenção de disputas e na 
negociação de soluções 

Fonte: organização do autor a partir de BRASIL (2003, p. 14/15)  
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4.5.2 FORMAS DE ACESSO 

A forma de acesso representa a infra-estrutura que viabiliza a interação da 

Ouvidoria com o cliente. 

4.5.2.1 ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO PESSOAL 

Este acesso se realiza mediante o contato humano e pessoal entre o representante 

da empresa e o cliente, em formato equivalente ao de uma entrevista. 

4.5.2.2 TELEFÔNICO DIRETO 

Este acesso ocorre através de um número simples ou ramal. 

4.5.2.3 CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

(TELEATENDIMENTO) 

De acordo com BRASIL (2003, p.16), “consiste no teleatendimento realizado 

mediante central telefônica automática, humana ou hibrida, em ambiente independente 

ou integrado à ouvidoria”.  

4.5.2.4 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE MEIO 

ELETRÔNICO 

Este acesso acolhe e gerencia os contatos eletrônicos, como e-mails e formulário 

eletrônico. Segundo BRASIL (2003, p.16), “é instalada com o intuito de automatizar o 

gerenciamento e o direcionamento de correspondências eletrônicas e possibilitar maior 

capacidade de recepção”.  

4.5.2.5 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE MEIO FÍSICO 

Este tipo de acesso objetiva recepcionar e tratar a correspondência física, como 

cartas, formulários e faxes.  
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4.5.2.6 CENTRAL MULTIMEIOS 

Consiste numa estrutura que suporta todas as naturezas dos meios de acesso. 

Assim, esta central realiza a recepção e gerenciamento de contatos via telefone, 

eletrônicos, físicos e pessoais. Representa uma conjunção dos quatro tipos anteriores de 

forma de acesso. 

Observa-se que a multiplicidade das formas de acesso conjugada com os 

diversos tipos de serviços de contato com o cliente amplifica ainda mais as 

possibilidades de configuração das ouvidorias. 

5. A INGERÊNCIA BUROCRÁTICA E SEU CONTROLE 

Este capítulo se inicia com uma breve explanação sobre o patrimonialismo, a 

administração burocrática e o New Public Management. Em seguida, é apresentada a 

classificação dos problemas da administração burocrática e respectivos vínculos com a 

ouvidoria, conforme COSTA (1998). Por último, indaga-se sobre possíveis modos de 

responsabilização da administração burocrática pela sociedade democrática, conforme 

CLAD (2000), GRUBER (1987) e CUNILL GRAU (2000). 

Antes de se iniciar a exposição teórica dos itens anteriores, é importante 

lembrar-se da amplitude de questões que esses temas suscitam quando analisados. Com 

efeito, TORRES (2004, p. 15) afirma que “a relação entre democracia, crescimento 

burocrático e administração pública envolve uma quantidade enorme de problemas 

teóricos e práticos nem sempre satisfatoriamente tratados pela bibliografia 

especializada”. 

5.1 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA 

A administração burocrática constitui uma evolução importante do modus 

operandi presente no Estado patrimonialista, ilustrado pelas monarquias absolutas, onde 

o patrimônio público se imiscuía com o patrimônio privado e vice-versa.  
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De fato, MARTINS (1997, p. 171) afirma que “o patrimonialismo poderia ser 

definido de forma simples e sintética como a confusão entre o que é público e o que é 

privado”.  Este mesmo autor argumenta que o termo patrimonialismo aceita uma 

variedade de acepções, ao mesmo tempo em que faz referência ao conceito original 

definido por WEBER, que consiste no “domínio privado de governantes e funcionários 

sobre o governo mediante a não-separação entre o tesouro do estado e de seu monarca 

ou de seu corpo funcional – separação esta em que se apóia a forma burocrática 

moderna” (WEBER, 1978; BENDIX, 1986 in MARTINS, 1997).  

O Estado patrimonialista se mostrava inadequado tanto para a democracia como 

para o capitalismo. Em relação à democracia, não existiam condições de nenhum tipo de 

controle social do Estado, caracterizado pelo seu absolutismo. Quanto ao capitalismo, 

igualmente não poderia haver separação entre o patrimônio público e o patrimônio 

privado e, assim, os anseios de acumulação privada do capital pela burguesia emergente 

eram frustrados.  

Em relação à inadequação do patrimonialismo ao capitalismo, PEREIRA (2006, 

p. 241) se pronuncia da seguinte forma: “É essencial para o capitalismo a clara 

separação entre o Estado e o mercado; só pode existir democracia quando a sociedade 

civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo tempo que o controla”. 

Tem-se, portanto, uma forte motivação para o surgimento da administração 

burocrática, substituindo-se, portanto, a administração patrimonialista. Essa burocracia 

foi idealizada por MAX WEBER e era basicamente baseada no mérito profissional. 

O conceito da burocracia foi então aplicado às organizações, particularmente às 

empresas, em velocidade espantosa, pari passu com a expansão do regime capitalista e 

com a evolução científica e tecnológica. 

Nesse contexto, TORRES (2004, p. 19) observa que “é difícil imaginar a 

intensa evolução das relações capitalistas, com a hipertrofia e o gigantismo das 

corporações multinacionais, sem a criação de uma estrutura burocrática adequada 

para garantir condições mínimas de administração, controle e planejamento nesse 

ambiente econômico tão complexo e desenvolvido” .  
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MAXIMIANO (2000, p. 95) apresenta as três características principais das 

organizações burocráticas, apresentadas na tabela 8. 

Tabela 8 - Características das organizações burocráticas, por Weber 
Formalidade As burocracias são essencialmente sistemas de normas. A figura da 

autoridade é definida pela lei, que tem como objetivo a racionalidade 
da coerência entre meios e fins. 

Impessoalidade Nas burocracias, os seguidores obedecem à lei. As figuras da 
autoridade são obedecidas porque representam a lei. 

Profissionalismo As burocracias são formadas por funcionários. Como fruto de sua 
participação, os funcionários obtêm os meios para a sua subsistência. 
As burocracias operam como sistemas de subsistência para os 
funcionários. 

Fonte: MAXIMIANO (2000, p. 95) 

A administração burocrática, entretanto, começou a apresentar disfunções. Com 

efeito, PEREIRA (2006, p. 241) afirma que “na verdade, a administração burocrática é 

lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas 

dos cidadãos”.  

De modo análogo a MAXIMIANO (2000), mas com maior profundidade, 

TORRES (2004, p. 19/21) enumera alguns componentes do modelo burocrático 

weberiano, descrevendo-os e apresentando suas conseqüências em relação à 

administração pública e à democracia.  Essa análise está apresentada na tabela 9. 

Ao mesmo tempo em que a burocracia se beneficiou do estabelecimento de 

regimes democráticos, a própria burocracia interferiu no exercício pleno da cidadania e 

dos valores democráticos. 

De fato, TORRES (2207, p. 12), em sua análise da relação entre democracia e 

administração pública, enfatiza a complexidade e ambigüidade da relação entre a 

burocracia pública e regime democrático, da seguinte forma: 

“por um lado, a democracia requer e incentiva a participação individual, além 

de desenvolver as condições históricas que exigem o crescimento da administração 

pública ... por outro lado, o modelo burocrático tende a inibir, ou mesmo impedir, a 

participação do cidadão anteriormente mobilizado nas decisões mais fundamentais do 

Estado”. 



  

46 

Tabela 9 - Análise do modelo de Weber, segundo TORRES (2004) 
CARACTE-
RÍSTICAS 

DESCRIÇÃO CONSEQÜÊNCIAS 

Importante para a democratização das 
relações políticas e sociais em um país 
patrimonialista e clientelista como o 
Brasil, onde as relações pessoais buscam 
sobrepor-se ao ordenamento legal e 
institucional. 

Impessoalidade Regras abstratas e 
universalistas aplicáveis 
a todos os cidadãos, com 
regras previstas também 
para a grande maioria das 
situações cotidianas das 
relações sociais. Regras vinculam o detentor do poder, o 

aparelho administrativo e os governados, 
indistintamente. 

Hierarquia 
Toda organização 
burocrática se estrutura 
de modo hierárquico, 
mas com intensidades 
variadas 

A cultura do modelo verticalizado na 
administração pública é ainda muito forte 

No caso da administração pública, 
praticamente toda ação do 
administrador/servidor público está 
prevista, de forma meticulosa, em uma 
vasta legislação. 

Regras rígidas 
As funções 
administrativas são 
exercidas de modo 
continuado, com 
procedimentos definidos 
e repetitivos, com base 
em um conjunto de 
regras rigidamente 
formuladas, escritas ou 
não, com pretensões 
universalistas e abstratas. 

Em regra, a maior parte dos atos 
administrativos é vinculada, ou seja, não 
permite um juízo de valor pelo servidor, 
que não tem autonomia para analisar a 
conveniência ou necessidade do ato, 
estipulado e previsto na legislação. 

Especialização 
O poder e as tarefas 
funcionais dentro de uma 
burocracia são 
distribuídos de acordo 
com os conhecimentos 
técnicos e as aptidões 
profissionais que são 
exigidos para o 
desempenho de 
determinada atividade 

Assim, o modelo burocrático requer e 
ajuda a desenvolver uma intensa divisão 
do trabalho, em que as competências 
profissionais e jurisdicionais são 
claramente definidas por critérios 
técnicos. 

Há, supostamente, um caráter 
democrático na estruturação desses 
corpos administrativos, quer pelo 
recrutamento universalista, quer pela 
valorização técnica e profissional através 
de concursos ou pela titulação. 

Continuidade e 

controle 

Dentro do modelo 
burocrático, a produção 
de bens e serviços é 
continuada, possibilitada 
por um corpo 
administrativo 
qualificado e 
permanente. 

Importante em comparação com o 
recrutamento patrimonial, marcadamente 
nepotista e clientelista.                         

Fonte: adaptado de TORRES (2004, p.19/21) 
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A contínua constatação das disfunções burocráticas suscitou o aparecimento, no 

final do século XX, de um novo modelo de administração, denominado movimento 

gerencialista ou management. Esse modelo foi formado a partir da disseminação de 

idéias de descentralização e de flexibilização administrativa. Em relação ao setor 

público, PEREIRA (2006, p. 242) afirma que “a reforma da administração pública só 

ganharia força a partir dos anos 70, quando teve a crise do Estado, que levaria à crise 

também sua burocracia”. Este movimento surgiu na Inglaterra, durante a era Thatcher, 

mas se intensificou nos Estados Unidos, durante a era Reagan, sendo simbolizado pelo 

foco na excelência e na própria cultura do management, que se espalhou pela sociedade 

(PAULA, 2005, p. 56). 

O formato da nova administração pública foi se consolidando, sendo cada vez 

mais aplicado nos mais diversos países. Em sua análise da evolução da administração 

burocrática até a administração gerencial, PEREIRA (2006, p. 242/243) define os 

contornos dessa nova administração pública: 

1. “descentralização do ponto de vista político, transferindo-se recursos e 

atribuições para os níveis políticos regionais e locais; 

2. descentralização administrativa, através da delegação de autoridade aos 

administradores públicos, transformados em gerentes cada vez mais 

autônomos; 

3. organizações com poucos níveis hierárquicos, ao invés de piramidais; 

4. pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 

5. controle a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos 

processos administrativos; e 

6. administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-

referida” 
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A natureza nova da administração tinha como símbolo o gerencialismo ou 

management, cultuado em livros e na supervalorização de gerentes-exemplo. Ao 

analisar essa nova administração e sua cultura associada, PAULA (2005, p. 57) sintetiza 

a cultura do management, apresentando premissas desse modelo, conforme transcrito a 

seguir: 

“- a crença numa sociedade de mercado livre; 

- a visão do indivíduo como auto-empreendedor; 

- o culto da excelência como forma de aperfeiçoamento individual e coletivo; 

- o culto de símbolos e figuras emblemáticas, como palavras de efeito (inovação, 

sucesso, excelência), “gerentes-heróis”; 

- a crença em tecnologias que permitem racionalizar as atividades 

organizacionais grupais”.  

Ainda segundo PAULA (2000, p. 58), “as crenças gerenciais engendraram a 

constituição de ferramentas e práticas administrativas que supostamente conduzem à 

excelência empresarial ... estas soluções adquiriram o status de panacéias ... algumas 

delas se tornaram populares no mundo empresarial: é o caso da administração da 

qualidade total e da reengenharia”. 

Em relação à esfera pública, adota-se a terminologia do New Public 

Management, que constituiria uma solução para as ineficiências do modelo burocrático, 

dotando os servidores de maior autonomia gerencial, mas, em contrapartida, cobrando-

lhes mais eficiência, mediante o controle de resultados. Assim, o New Public 

Management surge em linha com as inspirações para a Reforma do Estado e, 

logicamente, da interação Estado-cidadão. 

O modelo gerencialista não é isento de limitações ou falhas. O caráter 

centralizador permanece e, no caso específico do setor público, persiste o hiato entre a 

administração e a política. PAULA (2007, p. 82) examina a literatura pertinente às 

limitações da nova administração pública, identificando os principais pontos a seguir : 
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- “formação de uma nova elite burocrática; 

- centralização do poder nas instâncias executivas; 

- inadequação da utilização das técnicas e práticas advindas do setor privado 

no setor público; 

- dificuldade de lidar com a complexidade dos sistemas administrativos e a 

dimensão sociopolítica da gestão; 

- incompatibilidade entre a lógica gerencialista e o interesse público”.  

Observa-se, portanto, que ainda não se chegou a um modelo de administração 

perfeito. Talvez, isso nem mesmo exista e a História seja ela própria uma testemunha da 

impossibilidade de ter um modelo sem falhas ou limitações. 

Retornando à administração burocrática, na qual ainda se insere bastante a 

organização objeto do presente estudo, uma contribuição importante acerca desse tipo 

de administração é dada por BELLISOMI (2003). Este autor defende que, para entender 

a burocracia, e, por conseguinte, a administração burocrática, faz-se necessário 

compreender a interação entre políticos e burocratas ou, de outra forma, a tradução da 

política em políticas públicas. 

BELLISOMI (2003, p. 10) cita REIS (1989, p.15), que expressa que política é a 

“ordenação institucional dos interesses sociais em disputa” e que políticas públicas 

constituem a “tradução técnico-racional de soluções específicas da política”. O que se 

procura demonstrar, na análise da interação da política com a burocracia, é que os 

políticos e os burocratas atuam de forma interdependente e complementar, existindo 

uma tensão entre os dois grupos, principalmente, no que tange à questão da 

legitimidade. 

A questão da legitimidade, por sua vez, se baseia numa competição entres os 

políticos e os burocratas pelo exercício do poder estatal. Os primeiros são eleitos para 

tomar decisões, exercendo mandatos. Os segundos, por sua vez, utilizam-se da 

racionalidade instrumental-normativa para construir um poder calcado na especialização 

e no locus institucional-hierárquico. 
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A burocracia passa, assim, a ser percebida pelos cidadãos como um obstáculo ao 

exercício pleno da cidadania. Portanto, a partir dessa dialética de conteúdos e atuações, 

detidas e exercidas por políticos e burocratas, deriva-se a questão da responsabilização 

da burocracia e das formas de controle do seu poder institucional. 

A responsabilização surge, também, de forma intensa, quando se propõe a 

adoção do New Public Management, que preconiza que uma maior eficiência, por parte 

dos servidores, pode ser obtida ao se permitir uma maior autonomia no processo 

decisório das instituições. 

Ocorre, entretanto, que essa maior autonomia pode levar a uma espécie de 

governo próprio por parte da burocracia, no momento que esta decide o que fazer e 

como fazê-lo, dada sua reserva quase exclusiva de saber técnico. Assim, torna-se 

imprescindível a criação de mecanismos de controle da burocracia ou responsabilização, 

que permitam o controle social, garantindo, dessa forma, a cidadania de cada um, que 

constitui a base da democracia de todos. 

5.2 OS CINCO TIPOS DE PROBLEMAS DA 

ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA 

COSTA (1998), ao analisar a ouvidoria como instrumento para a efetividade da 

ação pública e a promoção da cidadania, avalia o papel que a ouvidoria pode exercer na 

promoção destes dois fatores de mudança organizacional do serviço público, com vistas 

a obter um “salto de patamar competitivo na percepção cidadão-cliente” (p. 164).  

Contrastando as limitações da administração burocrática, no que tange à 

interação Estado-cidadão, COSTA (1998, p. 164) ressalta que “o traço mais marcante 

do trabalho da ouvidoria é a casuística”. 

De fato, a ouvidoria pode ser vista como um contraponto à administração 

burocrática, que se caracteriza pela impessoalidade, universalidade e promoção da 

isonomia, não necessariamente da justiça. A ouvidoria combina agilidade e força para 

permear a administração burocrática, se debruçando sobre uma demanda individual e, 

portanto, específica. 
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A partir desse raciocínio, COSTA (1998, p. 164) propõe uma taxonomia acerca 

dos problemas da administração burocrática, defendendo que “do ponto de vista da 

ouvidoria, existem pelo menos cinco tipos de explicações para a maioria dos problemas 

nascidos na administração burocrática, seja ela pública ou privada”. 

Os cinco tipos são os de natureza estrutural, processual, comunicacional, cultural 

e política, que serão analisados em seguida, associando-os com o papel que a ouvidoria 

pode ter na sua solução ou atenuação. 

5.2.1 PROBLEMAS DE NATUREZA ESTRUTURAL 

Os problemas de natureza estrutural se vinculam à capacidade de uma 

organização em oferecer bens ou serviços no volume ou intensidade da demanda 

existente. Isso decorre, geralmente, da menor capacidade de oferta em relação à 

demanda ou da estrutura de fornecimento, do produto ou do serviço, ser mal organizada. 

Por exemplo, quando existe sasonalidade na demanda, os problemas desse tipo surgem 

com acentuada freqüência. Para poder controlar essa demanda excessiva, impõe-se 

custos não-monetários ao consumidor como atrasos na entrega, menor qualidade ou 

soluções parciais. Um exemplo bastante ilustrativo dos problemas de natureza estrutural 

são os call-centers, quando apresentam baixo índice de atendimento de ligações ou 

tempo de espera demasiadamente longo. Em geral, quando a organização fornece 

serviço intensivo em informação, a quantidade e qualificação dos funcionários 

envolvidos são decisivas para a eficiência do serviço de atendimento e informação.  

Na esfera dos serviços públicos, onde os cidadãos recebem direitos, os atrasos se 

transformam em injustiças, a menor qualidade compromete a uniformidade e as 

soluções parciais ferem a democracia.  

Em relação a esse tipo de problema da administração burocrática, a ouvidoria 

não pode contribuir expressivamente, pelo fato de serem poucos os que levam 

demandas à ela, notadamente os de maior nível educacional e os de maior consciência 

de seus direitos. Assim, os que são de alguma forma excluídos na sociedade tendem a 

desconhecer o que é uma ouvidoria e, assim, não a acionam. Por isso, é de fundamental 

importância a divulgação intensa da ouvidoria seja na organização ou na sociedade. 
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5.2.2 PROBLEMAS DE NATUREZA PROCESSUAL 

Por sua vez, os problemas de natureza processual dizem respeito à qualidade e 

à oportunidade dos bens ou serviços. Geralmente derivam de falhas da lógica estrutural 

ou dos processos produtivos, mas, principalmente, do “esquecimento” dos objetivos 

finais da organização, dentre eles se destaca a satisfação dos clientes. Assim, o esforço 

organizacional se dirige notadamente às normas e aos meios, colocando em segundo 

plano os fins que são os objetivos finais da organização, espelhados em sua missão. 

Atributos como volume, qualidade e rapidez são comprometidos. Assim, “o 

processualismo retarda a produção e desdenha a qualidade” COSTA (1998, p. 165). 

A ouvidoria, no que toca a esse tipo de problema burocrático, pode atuar como 

um controle externo de qualidade. Por ter maior exposição ao resultado final 

demandado pelo cliente, a ouvidoria se torna capaz de corrigir o rumo interno da 

organização, melhorando a qualidade dos bens ou serviços oferecidos.  

5.2.3 PROBLEMAS DE NATUREZA COMUNICATIVA 

Quanto aos problemas de natureza comunicativa, argumenta-se que a maioria 

dos problemas dos cidadãos-consumidores, na interação com as organizações, advém de 

distúrbios de comunicação. A má-formulação das demandas, o mau entendimento dos 

problemas por parte dos provedores e a entrega demorada de “soluções”, inadequadas 

ou parciais, refletem um abismo de cunho comunicativo entre os cidadãos-

consumidores e os provedores. 

Segundo COSTA (1998, p. 165), a ouvidoria é “a instância capaz de escutar a 

demanda, entender a natureza do pleito e explicá-lo ao provedor para que possa ser 

atendido ou para que se possa justificar a impossibilidade de atendimento”. A 

ouvidoria, em relação a esse tipo de problema burocrático, constituiria uma ponte de 

ligação entre os atores envolvidos – provedores e usuários - mediante o tratamento e 

encaminhamento das queixas e reclamações. 



  

53 

5.2.4 PROBLEMAS DE NATUREZA CULTURAL 

Em relação aos problemas de natureza cultural, estes derivam da significação 

de noções de cidadania, direitos, universalidade, eqüidade e qualidade detidas pelos 

prestadores e consumidores. As tentativas de melhoria da interação cliente-provedor não 

apresentam resultado significativo, sendo que as mudanças realizadas se referem apenas 

à área física, suas instalações e seus equipamentos. 

Segundo COSTA (1998, p. 165), “essas alterações não pressupõem uma 

mudança qualitativa nas atitudes relativas ao trabalho e à clientela, um ganho de 

qualidade nas relações que se estabelecem entre provedores e clientes”. 

Um exemplo desse tipo de problema é o atendimento ao público, feito 

geralmente pelos servidores menos experientes e capacitados, que apresentam postura 

deficiente e ineficaz em relação à clientela. 

Agregada a essa natureza da linha de frente da organização, a lei contribui 

paradoxalmente para a quebra da equidade e da universalidade e, conseqüentemente, 

para a punição do usuário comum. De acordo com COSTA (1998, p. 165), “no serviço 

público muitas vezes a lei não é vista como sustentáculo da ordem igualitária, e sim, 

como instrumento punitivo de ação generalizada”. 

Assim, a lei, ao invés de ser uma garantia do cliente-cidadão, é utilizada pelos 

prestadores para discriminar tipos diversos de clientes-cidadãos, alguns favoravelmente, 

outros não. Dessa forma, a lei cede lugar a algo semelhante à uma hierarquia relacional, 

na qual o valor da pessoa se estabelece pelo sua maior ou menor importância dentro do 

seu universo de relações pessoais. 

O usuário desprovido de quaisquer relações pessoais valiosas, o vulgo “zé 

ninguém” encontra uma lei rigorosa, seca e intransigente, ao passo que  os usuários 

qualificados por seus relacionamentos sociais podem provar de toda a flexibilidade, 

benevolência e cumplicidade da lei. Segundo COSTA (1998, p. 165), “estranho, 

reivindicante ou penitente, repetitivo, ignorante, ‘teimoso’ e ‘metido a esperto’, o 

usuário não é visto como o patrão, cliente ou a própria razão de ser da instituição que 

emprega os burocratas designados para o serviço público ou serviço ao público”. 
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A atuação da ouvidoria pode ser também um instrumento de mudança cultural. 

Atuando em várias frentes – reeducando os burocratas, realinhando o foco do negócio e, 

principalmente, servindo como porta-voz dos clientes - a ouvidoria, segundo COSTA 

(1998, p. 166), pode ter “uma função pedagógica”. Ao mediar conflitos, expondo com 

legitimidade institucional a fragilidade de paradigmas e estereótipos ultrapassados, além 

dos vícios de conduta, a ouvidoria conduz os burocratas à reflexão e, provavelmente, à 

mudança cultural. A ouvidoria pode, assim, dinamizar a função de atendimento ao 

público.  

5.2.5 PROBLEMAS DE NATUREZA POLÍTICA  

Os problemas de natureza política se referem à cidadania, seu exercício e os 

direitos a ela associados. COSTA (1998, p. 166) menciona o sociólogo inglês T.H. 

MASSHALL (1967) que elaborou o conceito de cidadania plena, definindo seus três 

elementos constitutivos, que são: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos 

sociais. 

Os direitos civis são relacionados às liberdades individuais e aos direitos 

fundamentais em relação à vida, à propriedade, à liberdade de ir e vir, à igualdade 

perante a lei e ao acesso à Justiça. Cabe destacar, em face do escopo do presente 

trabalho, que esses direitos englobam também o respeito e o tratamento digno por parte 

das autoridades constituídas bem como o direito de peticionar. 

Os direitos políticos ocorrem na participação no governo, através do voto, na 

filiação e na associação civis. O alicerce desses direitos reside no voto livre e universal 

e na garantia de votar e ser votado. Segundo COSTA (1998, p. 166), tais direitos 

“supõem a vigência dos direitos civis e o funcionamento de um Parlamento livre e 

representativo”. 

Quanto aos direitos sociais, esses se refletem na busca de uma melhor - mais 

justa - distribuição da riqueza da sociedade, garantindo a todos um mínimo de bem-

estar. Segundo COSTA (1998, p. 166), “esses direitos contemplam diversas formas de 

inserção do indivíduo na vida social – o trabalhador, o contribuinte, o eleitor, o 

consumidor de bens e serviços públicos”. Exemplos desses direitos são os direitos ao 
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trabalho, à saúde, à educação e à aposentadoria. Somente a capacidade de exercer esses 

direitos de modo pleno, qualifica um cidadão como um cidadão completo. 

A partir desse ponto, com base em MARSHALL (1967), COSTA (1998) 

defende a existência de novos direitos, denominados direitos difusos, que, segundo 

TÁCITO (1984: 1-13 in COSTA, 1998), são “os interesses de grupos integrados por 

uma pluralidade de pessoas indeterminadas, embora vinculadas por um mesmo 

interesse comum”. Exemplos são o direito ao futuro comum, à informação fidedigna e à 

proteção do consumidor. Segundo COSTA (1998, p. 166/167), direitos difusos são 

“direitos que não têm titular certo mas afetam o bem-estar e mesmo a sobrevivência de 

todos os indivíduos em novas formas de apropriação do mundo e de inserção na vida 

social.”  

Em seguida, COSTA (1998, p. 169) elabora uma discussão sobre a democracia 

brasileira e a crise do Estado, de modo a demonstrar que “a eficácia da ação da 

ouvidoria e, portanto, a efetividade da ação pública dependem, em grande medida, do 

processo de aprofundamento da democracia e de uma reforma do Estado orientada 

para a mudança nas suas relações com a sociedade.”. 

Nesse debate, COSTA (1998) se utiliza das contribuições teóricas de Santos 

(1993) e de O’DONNELL (1993), que verificam a deterioração da ordem poliárquica 

(conceito de DAHL, 1989), aparentemente garantida pela Constituição Federal de 1988. 

COSTA (1998, p. 168) afirma que “o descrédito da população nas ações públicas ... 

reverteu na conseqüente descrença no setor público como matriz de valores e 

paradigma de conduta”. 

Sob esse prisma, COSTA (1998) conclui que a ouvidoria poderia promover, 

como mecanismo de democratização nas relações Estado-sociedade, a cidadania plena, 

sendo o ouvidor um agente da democracia. Os ouvidores devem atuar com base na 

valorização da cidadania, contemplando a inserção social de toda a tipologia de 

cidadãos, do eleitor ao cliente, por exemplo. 
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Também nesse sentido e compactuando a necessidade de uma reforma 

democrática, BELLISOMI (2003, p. 8) cita a definição de BOBBIO (1996) que entende 

essa reforma como “a ampliação da democracia com a extensão do poder ascendente 

da esfera política para a esfera da sociedade civil”. Busca-se, dessa forma, exercer um 

maior controle sobre o Estado, criticando-o ao mesmo tempo em que se cobra maior 

transparência em seus atos. 

De fato, as ouvidorias no Brasil têm se posicionado como instrumentos de 

acesso amplo e simples por parte daqueles que a procuram. Em linhas gerais, o que se 

pretende é uma reforma do Estado e, logicamente, uma alteração substancial da natureza 

da relação Estado-sociedade. 

6. RESPONSABILIZAÇÃO DA BUROCRACIA 

6.1 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA VERSUS INTERESSE 

PÚBLICO 

Ao analisar a responsabilização e eficiência da Ouvidoria da Cidade de Santo 

André, BELLISOMI (2003) defende que a questão da responsabilização da burocracia 

se mostra mais relevante com a migração da administração burocrática para o New 

Public Managment, em conseqüência da maior autonomia dos burocratas. 

A partir dessa premissa, BELISSOMI (2003, p. 12) apresenta o seguinte 

questionamento: 

“Na perspectiva desse novo paradigma, os funcionários são incentivados a ter 

maior autonomia gerencial, em nome de uma maior eficiência. Mas do ponto de vista 

da democracia, como controlar esse poder concedido aos funcionários?” 

Com efeito, ao analisar os limites da nova administração pública, PAULA 

(2005) retrata com riqueza o conflito entre a promessa de eficiência dessa nova 

administração pública e o interesse público. Em relação à incompatibilidade da lógica 

gerencialista com o interesse público, PAULA (2005, p. 86/87) afirma que: 
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“No entanto, apesar da intenção de aumento da eficiência e dinâmica 

administrativa, essa lógica de funcionamento gerencial é incompatível com o interesse 

público, pois para assegurá-lo é preciso restringir o poder discricionário dos 

burocratas e também delimitar as responsabilidades gerenciais antes do processo de 

tomada de decisão. Por outro lado, há a dificuldade de conciliação entre os interesses 

dos gerentes públicos e as metas oficiais do governo, pois a excessiva autonomia dos 

administradores públicos tende a evoluir para uma posição individualista, que 

compromete a visão global e integrada de governo, além de aumentar os riscos de 

corrupção”. 

Com relação a este conflito, tem-se a notável contribuição de GRUBER (1987) 

que aborda a questão de como burocratas podem ser controlados pela democracia. A 

autora inicia a análise lembrando que “... most people would probably accept the idea 

that the heart of a democratic system is the control of the government by the governed” 

(GRUBER, 1987, p. 1). Eleições populares para eleição dos governantes constituiriam o 

controle mínimo de uma democracia. 

Paralelamente à questão da democracia, GRUBER (1987) defende que estamos 

em uma sociedade cada vez mais burocratizada, onde a interação do cidadão com o 

Estado se processa primordialmente através do contato com o burocrata do que com o 

político. Portanto, a burocracia seria o fator determinante na definição da natureza da 

relação entre o governo e o cidadão. 

A autora ressalta, entretanto, que “bureaucrats have not usurped this power 

from the elected officials; they have been given it deliberately” (GRUBER, 1987, p. 2).  

Além disso, o posicionamento da burocracia é justificado da seguinte forma: “Elected 

officials have neither the time nor the specialized competence to make such decisions. 

These officials choose to delegate power to bureaucrats both for reasons of efficiency 

and to take advantage of the professional competence many democrats possess” 

(GRUBER, 1987, p. 2/3). 
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A partir dessas observações, a autora indaga como compatibilizar o crescimento 

do processo de tomada de decisão com as idéias de democracia e controle popular. A 

indagação da autora nos remete obviamente ao conflito do New Public Management 

com o interesse público, ilustrado por PAULA (2005). 

Após comentar sobre as dificuldades do tema de controle democrático da 

administração, como uma variedade de objetivos e métodos de controle conjugada com 

divergências do conceito de democracia, GRUBER (1987) propõe um mapeamento de 

modos possíveis de controle democrático da burocracia. 

6.2 CONTROLE DEMOCRÁTICO DA BUROCRACIA 

GRUBER (1987) tem como base de partida do mapeamento proposto a noção de 

“constraint”8 (restrição). Segundo a autora, a burocracia representa um problema para a 

democracia, porque, ao tomar decisões e realizar, portanto, políticas públicas, a 

burocracia se desvia do controle público, representado pelo voto. Alega a autora que 

para reduzir esse problema, o escopo do comportamento burocrático deve ser 

restringido de algum modo. Disso, deriva a idéia básica de “constraint” (restrição), que 

constitui o fundamento para o controle democrático. Dessa forma, segundo (GRUBER, 

1987, p. 12), “what transforms constraint into democratic control is its imposition by a 

democratic political actor – either the citizens or their elected representatives”.  

Importante ressaltar que não se trata de eliminar a burocracia, mas fazer bom uso 

dela aproveitando seus benefícios. De fato, GRUBER (1997, p. 5) enfatiza a natureza do 

controle democrático da burocracia como “... find sensitive and nuanced ways to 

control bureaucrats without losing the benefits that bureaucratic action brings”. 

GRUBER (1987) define dois aspectos do comportamento burocrata que podem 

ser submetidos à restrições: o processo decisório (“procedural constraint”) e o 

conteúdo da decisão (“substantive constraint”). A autora ressalta que a distinção entre 

                                                 

8 Constraint: constrangimento, coação (WEBSTER´S versão eletrônica) 
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processo e conteúdo é determinada dentro de um contexto específico, podendo haver 

interseções. Também lembra que as restrições podem ocorrer em várias intensidades. 

A figura 1 reproduz o diagrama das perspectivas idealizadas da democracia 

burocrática proposto por GRUBER (1987). 

Figura 1 – Perspectivas idealizadas da democracia burocrática, por GRUBER (1987) 

 

Fonte: GRUBER (1987, p. 15) 

A partir desse gráfico, são obtidas quatro perspectivas idealizadas sobre o 

comportamento dos burocratas em uma democracia, que são detalhadas a seguir: 

1. Ator autônomo (“Autonomous actor”): quase não existem restrições 

quanto ao processo decisório nem tampouco em relação ao conteúdo da 

decisão. A ação burocrata não reflete necessariamente a escolha do 

cidadão. 
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2. Empregado (“Clerk”): é o burocrata controlado democraticamente. As 

restrições quanto ao processo decisório e quanto ao conteúdo da decisão 

são fortes. Não há discricionariedade na ação burocrata. 

3.  Cumpridor de regras (“Procedure follower”): as restrições ao processo 

decisório são fortes enquanto as restrições ao conteúdo são fracas. O 

conteúdo da decisão é definido pelo burocrata. 

4. Realizador final (“End achiever”): as restrições ao processo decisório são 

fracas enquanto as restrições ao conteúdo são fortes. O modo pelo qual 

os objetivos serão alcançados é definido pelo burocrata. 

O propósito desse primeiro gráfico, com as quatro perspectivas idealizadas, é 

identificar como se pode restringir o comportamento burocrata e, a partir disso, 

estabelecer como seria possível controlá-lo democraticamente.  

GRUBER (1987) definiu 5 (cinco) abordagens de controle democrático, 

reproduzidas na figura 2,  e listadas a seguir. 

1. Controle através da participação (“Control through participation”) 

2. Controle através da relação com os clientes (“Control through clientele 

relations”) 

3. Controle através da busca do interesse público (“Control through pursuit 

of the public interest”) 

4. Controle através da accountability (“Control through accountability”) 

5. Auto-controle (“Self-control”) 
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Figura 2 - Tipos de controle democrático da burocracia, por GRUBER (1987) 

 
Fonte: GRUBER (1987, p. 18) 

 

A tabela 10 apresenta as 5 (cinco) abordagens de controle democrático, segundo 

GRUBER (1987), expondo porque é necessário cada tipo de controle e como se pode 

exercê-lo. 

Em relação ao presente estudo, é importante ressaltar que GRUBER (1987) 

afirma que mecanismos de accountability incluem código de ética, sistemas do serviço 

público, audiências e ombudsmen, termo equivalente a ouvidoria. 
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Tabela 10 - Tipos de controle democrático da burocracia 
Tipo de controle Diagnóstico ou Justificativa Como exercer o controle 

Controle através 
da participação 

A burocracia pública está isolada 
da sociedade, sendo, portanto, 
antidemocrática. 

Aumentar o envolvimento 
direto do cidadão (processo de 
decisão participativa) 

Controle através 
da relação com 
os clientes 

Insuficiência de comunicação 
entre os burocratas e seus clientes 

Transmitir mais informação 
sobre as necessidades e valores 
dos grupos de clientes 

Controle através 
da busca do 
interesse público 

Contato entre burocratas e a 
sociedade é perverso, com ações 
burocratas fragmentadas ou 
vinculadas a grupos particulares 

Vincular a ação burocrata ao 
interesse coletivo, mediante 
uma maior influência dos 
políticos na burocracia. 

Controle através 
da 
accountability 

Burocratas ameaçam a 
democracia quando abusam de 
seu poder e agem de forma 
corruptível, ineficiente ou injusta. 

Salvaguardas processuais e 
limites procuram eliminar o 
abuso de poder. 

Auto-controle 

Burocratas conhecem o 
comportamento que a sociedade 
pode tolerar e operam dentro 
desse limite 

Burocratas se julgam os 
melhores para definir como 
servir ao público, baseados em 
profissionalismo, auto-
realização e histórico 
profisional. 

Fonte: elaborado a partir de GRUBER (1987, p. 17/24) 

6.3 REAÇÕES DA BUROCRACIA AO CONTROLE 

GRUBER (1987, p. 24) recorda que a burocracia não é uma estrutura 

administrativa abstrata, mas composta por organizações com pessoas que possuem 

interesses específicos e afirma que “... it is crucial to understand the problem of 

democratic control from the perspective of the bureaucrats as well”. 

A autora defende que a questão do controle democrático da burocracia deve ser 

apreciado também através do universo dos burocratas. Além disso, ressalta que o tipo de 

controle a ser exercido deve considerar a diferença entre as áreas de atuação 

governamental. 

Segundo GRUBER (1987, p. 87), os burocratas têm duplo papel: “Bureaucrats 

are both workers in a bureaucratically structure organization and citizens of a 

democracy”. A pesquisa com burocratas locais indicou que no trabalho diário o 

burocrata é mais sensibilizado pela sua função na administração do que pelo sua 

condição de cidadão. De fato, GRUBER (1987, p. 100) afirma que “Bureaucratic 
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perspectives on democratic control seem to be affected much more by the ongoing 

realities of the job than by abstract beliefs”. 

Em seguida, a autora pesquisa como a visão de mundo dos burocratas influencia 

o exercício do controle democrático. Segundo GRUBER (1987, p. 120), “what 

bureaucrats believe shapes what bureaucrats do in response to control efforts”. 

Por outro lado, GRUBER (1987, p. 121) argumenta que “Policy areas provide 

significantly different contexts for bureaucratic action, and hence significantly different 

variants on the problem of democratic control”. De acordo com a autora, a escolha de 

um determinado tipo de controle democrático deve considerar variações relacionadas a 

tecnologia e ao ambiente empresarial. Portanto, o controle democrático de cada 

organização é bastante peculiar a ela, implicando que, dada a hipótese da Ouvidoria ser 

um desses tipos de controle, cada Ouvidoria apresentaria uma identidade e uma 

configuração única para cada organização. 

Outro ponto levantado por GRUBER (1987, p. 153) se refere ao conceito de 

identidade-núcleo do burocrata. A identidade-núcleo significa o modo pelo qual o 

burocrata reflete sobre si mesmo em relação ao trabalho. A partir de sua pesquisa, 

GRUBER (1987) definiu 3 (três) categorias: especialistas (experts), operadores 

(workers) e  funcionários (administrators). Os especialistas se interessavam pelo 

conteúdo de seu trabalho enquanto que os operadores se interessavam pelo lugar do 

trabalho em si. Por outro lado, os funcionários se interessavam pelas tarefas 

administrativas. 

A identidade-núcleo do burocrata define tanto as fontes de satisfação obtidas em 

seu trabalho como a sua contribuição a esse mesmo trabalho, segundo sua compreensão. 

A autora defende que o tipo de controle democrático deve considerar as peculiaridades 

de cada tipo identidade-núcleo, visto que “... external interventions that threaten key 

aspects of the bureaucratic world are seen as particularly troublesome, but other 

controls are not”. 

Outro aspecto a ser observado consiste na natureza do tipo de controle a ser 

exercido: controle legítimo ou controle útil. 
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De acordo com a pesquisa de GRUBER (1987), o primeiro ocorre quando o 

controle é exercido por um ator político em uma área na qual esse ator tem competência. 

GRUBER (1987, p. 171) relata “Such competence is the key to the bureaucrats´ 

perception of some forms of control as legitimate”. 

O controle útil ocorre quando o burocrata está disposto a ceder parte de sua 

autonomia em troca de algo necessário ao seu desempenho no trabalho. Este algo pode 

ser um orçamento mais generoso ou uma cooperação com outras organizações. 

GRUBER (1997, p. 178) afirma que “One way bureaucrats can obtain what they need 

to do their jobs is give others a measure of control over bureaucratic behavior”.  

A tabela 11 resume as variáveis de aceitação do controle externo pela 

burocracia. 

Tabela 11 - Variáveis para aceitação do controle externo pela burocracia 

Papel do burocrata 

Duplo papel: operador da burocracia e cidadão da democracia 
O operador prevalece sobre o cidadão 
O controle sobre o trabalho administrativo é mais aceito que o 
controle de cunho democrático 

Visão da democracia Crenças do burocrata moldam a resposta ao controle 

Tipos de controles 
 

Úteis: suprem necessidade do trabalho 
Legítimos: competência do controlador é reconhecida 
Podem ser combinados 

Tipo da identidade 
núcleo 

 

Identidade-núcleo: define a satisfação e a contribuição do 
burocrata com seu trabalho 
Controles que ameaçam a identidade núcleo são rejeitados. 

Fonte: elaborado a partir de GRUBER (1987, p. 17/24) 

Resumidamente, a pesquisa de GRUBER (1987) conclui que: 

1. O controle é mais aceito quando dirigido à natureza do trabalho 

do que quando está vinculado à cidadania; 

2. O tipo de controle que pode ser aceito varia com a visão de 

mundo do burocrata; 

3. A legitimidade e o caráter utilitarista que o controle apresenta 

influenciam a aceitação desse controle; 

4.  A identidade–núcleo não deve ser atingida pelo controle. 
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Retornando ao estudo realizado por BELLISOMI (2003, p. 17), este autor 

correlaciona o referencial teórico abordado com a ouvidoria, ressaltando: 

- “A discussão sobre as formas de accountability ..., além do tema do controle 

da burocracia, apoiarão a análise de um dos instrumentos mais tradicionais de 

controle externo da Administração, ... o Ombudsman”; 

 - “do ponto de vista dos tipos de controle da burocracia de GRUBER, embora 

com elementos do controle através da accountability, o Ombudsman está mais próximo 

do ... controle através da relação com clientes”. 

6.4 CONCEITOS DE ACCOUNTABILITY 

O termo accountability é relativamente polêmico, sendo encontradas, na 

literatura acadêmica, várias definições. Algumas são apresentadas no presente estudo. 

Accountability segundo CUNILL GRAU (2000 apud BELLISOMI, 2003, p. 8) é 

“a obrigação de justificar as ações e decisões relativas ao exercício do poder”. 

“O conceito de accountability envolve duas partes: a primeira delega 

responsabilidade para que a segunda proceda à gestão dos recursos; ao mesmo tempo, 

gera a obrigação daquele que administra os recursos de prestar contas de sua gestão, 

demonstrando o bom uso desses recursos.” AKUTSU (2002, p. 731). 

Segundo POWER (1997 apud AKUTSU 2002, p. 731), accountability 

representa “the requirement for one party (the agent) to given an account of his actions 

to another party (the principal)”. 

CAMPOS (1990, pág. 30/31), em seu estudo sobre a tradução ou não da palavra 

accountability para o Português, defende que accountability não é “apenas uma questão 

de desenvolvimento organizacional ou de reforma administrativa”, mas uma questão de 

democracia, visando proteger os direitos do cidadão. 

Nesse estudo, a autora investiga as relações entre burocracia e público tanto no 

Brasil como nos Estados Unidos, com o objetivo de explicar a ausência do conceito de 

accountability na realidade da administração pública brasileira. 
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 A autora credita a FREDERIC MOSHER o seu entendimento preliminar sobre 

esse conceito e relata que esse pesquisador “apresenta accountability como sinônimo de 

responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo: como um conceito 

oposto a – mas não necessariamente incompatível com - responsabilidade subjetiva”.  

(CAMPOS, 1990, pág. 30/31). Adiciona, também, essa autora o fato da accountability 

implicar na responsabilidade de um agente social perante outro agente social, fora de si 

mesmo, por um evento ou tipo de desempenho. 

Em suma, o artigo de CAMPOS (1990) explora o porquê da ausência do 

conceito de accountability na realidade da administração pública brasileira e, dentre 

outras análises, investiga o significado do termo “accountability”. A seguir, foram 

transcritos alguns extratos do artigo (CAMPOS, 1990 p. 32/34), que poderão auxiliar no 

presente estudo: 

- “accountability governamental tende a acompanhar o avanço de valores 

democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação, 

representatividade” (CAMPOS, 1990 p. 33);  

- “o modelo monocrático de autoridade (toda autoridade concentrada no topo) 

somente leva a uma accountability ascendente (upward accountability)” (CAMPOS, 

1990 p. 34); 

- “a economia de recursos públicos, a eficiência e a honestidade requerem 

atenção especial, mas há outros padrões de desempenho que merecem consideração: 

qualidade dos serviços; ... justiça na distribuição dos benefícios, ...” (CAMPOS, 1990 

p. 34); 

- “esses padrões de accountability governamental não são garantidos pelos 

controles burocráticos” (CAMPOS, 1990 p. 34);. 
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As conclusões da análise realizada por CAMPOS (1990) são: 

1. “O grau de accountability de uma determinada burocracia é explicado 

pelas dimensões do macroambiente da administração pública: a textura 

política e institucional da sociedade; os valores e os costumes 

tradicionais partilhados na cultura; a história” (CAMPOS, 1990, p. 47) 

; 

2. “... há uma relação de causalidade entre desenvolvimento político e a 

competente vigilância do serviço público. Assim, quanto menos 

amadurecida a sociedade, menos provável que se preocupe com a 

accountability do serviço público” (CAMPOS, 1990, p. 48); 

3. “ ...refere-se à baixa contribuição dos diversos esforços de reformas da 

administração pública e à precariedade dos controles formais ao longo 

da história para tornar a administração pública brasileira mais 

accountable ao seu público” (CAMPOS, 1990, p. 48). 

Quanto à administração pública brasileira, CAMPOS (1990) recomenda que os 

controles da burocracia sejam ampliados em dois aspectos. O primeiro consiste na 

inclusão de novas dimensões de desempenho, como justiça social e participação 

política. O segundo corresponde ao aumento quantitativo (maior número de agentes 

controladores) e qualitativo (maior representatividade) do controle, aumento o aspecto 

da legitimidade. 

Por último, é importante destacar o fato de que o controle social não pode 

prescindir do controle formal. De fato, AKTSU (2002, p. 731) enfatiza que “Somente 

com accountability plena, ou seja, com informações públicas e prestações de contas 

confiáveis por parte dos governantes, devidamente auditados pelos controles  externo  e  

interno dos órgãos públicos, os cidadãos podem participar ativamente das decisões  

públicas”.               
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6.5 MECANISMOS DE RESPONSABILIZAÇÃO 

Segundo CLAD9 (2000 apud BELLISOMI, 2003, p. 8), “o maior controle da 

sociedade sobre os governantes e burocratas, ademais, necessita de dois elementos 

fundamentais para a sua realização”. Esses elementos são: 

1. Articulação com as instituições representativas da sociedade; 

2. Criação de mecanismos de accountability. 

O primeiro elemento funciona obviamente como instrumento de expansão do 

regime democrático. O segundo elemento, conforme BELLISOMI (2003, p. 8), 

“embora constitua-se num meta-valor que permeia o contrato entre governantes e 

governado, sua aplicação efetiva depende da existência de instrumentos ou arenas 

institucionalizadas de fiscalização”. 

Assim, reconhece-se a existência de várias formas de responsabilização, 

admitindo-se inclusive o uso em conjunto e de modo inter-relacionado. 

Com efeito, CLAD (2000 apud BELLISOMI, 2003, p. 9) define cinco tipos de 

mecanismos de responsabilização, apresentados e descritos brevemente na tabela 12. 

                                                 

9 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

(CLAD) 
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Tabela 12 - Tipos de mecanismos de responsabilização  
MECANISMO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO DESCRIÇÃO - EXEMPLOS 

Controle pelos 
procedimentos clássicos 

Observação da legislação e das normas 
Executa a avaliação passo-a-passo dos procedimentos 
Segue a lógica burocrática 
Ex.: Mecanismos internos, Tribunais de Contas, 
Judiciário 

Controle parlamentar checks and balances10 

Concorrência 
administrada 

Introduz a concorrência entre os prestadores de serviço 
internos ou externos, gerenciada por órgão 
governamental 

Controle por resultados 
Avaliação a posteriori dos resultados 
Opõe-se à lógica burocrática 
Viabiliza o controle social de forma mais efetiva 

Participação social 
Sistema eleitoral: controle dos atos dos governantes 
Controle da efetivação das políticas públicas 
Ex.: Conselhos 

Fonte: elaborado a partir de CLAD (2000, apud BELLISOMI, 2003, p. 9) 

7.  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A partir da redemocratização, ocorrida no meio da década de 80, as instituições 

nacionais iniciaram um processo de mudança da postura em relação aos cidadãos. Isto 

se refletiu no movimento crescente de fortalecimento dos direitos dos consumidores e 

dos usuários de serviços públicos, entre outros. A criação do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90) simboliza esse avanço. 

Paralelamente, o surgimento e a contínua proliferação de serviços de 

atendimento, de acessos às instituições através do formato “fale conosco” e das 

ouvidorias refletem a tendência de maior preocupação com o tripé cliente-usuário-

                                                 

10 “checks and balances”: freios e contrapesos. “Toda a concepção do 

presidencialismo baseia-se na harmonia desses três poderes. Nenhum pode impor-se ao 

outro ou tentar superar os demais. Para manter esse equilíbrio, há um sistema de freios 

e contrapesos pelo qual um poder controla o outro e cada um depende dos outros dois” 

(http://www.educacional.com.br/reportagens/eleicoes2002/presidencialismo.asp, acesso 

em 19/09/08) 
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cidadão. Esses serviços têm, de fato, servido como instrumento de promoção e 

valorização da cidadania, apesar de serem ainda passíveis de melhorias substanciais. 

No que tange em especial aos institutos de ouvidoria, não se localizou qualquer 

previsão legal específica para sua existência na Constituição Federal, nem tampouco em 

lei complementar ou ordinária. A função do Ouvidor, entretanto, encontra respaldo legal 

no § 3.º do Art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

Dois dispositivos legais subsidiários – a Emenda Constitucional no. 19/98 e o 

Decreto no. 3.507/00 – permitem uma interpretação extensiva, podendo ser 

considerados alicerces legais para a institucionalização de ouvidorias no setor público. 

Esses dispositivos apresentam conceitos de busca da eficiência, participação do usuário 

na administração pública, qualidade dos serviços, uso de reclamações para a avaliação 

da qualidade, criação de padrões de atendimento e padrões de qualidade, e melhoria das 

práticas administrativas. 

A seguir, serão apresentados pequenos trechos relevantes da legislação 

pertinente ao tema do trabalho, sendo que as palavras e expressões de maior importância 

na área de ouvidoria serão apresentadas em negrito. Ressalte-se que também serão 

apresentadas sínteses dos votos da Diretoria do Banco Central que criaram e 

implantaram a Ouvidoria do Banco Central. 

7.1 EMENDA CONSTITUCIONAL NO. 19 DE 1998 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 

geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 

avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;...” 
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7.2 DECRETO NO. 3.507 DE 2000 

“Dispõe sobre o estabelecimento de padrões de qualidade do 

atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da 

Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, e dá outras 

providências. 

(...) 

Art. 1º Ficam definidas as diretrizes normativas para o 

estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado pelos 

órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e 

fundacional que atendem diretamente aos cidadãos. 

Art. 2º  Os padrões de qualidade do atendimento a que se refere o 

artigo anterior deverão ser: 

        I - observados na prestação de todo e qualquer serviço aos 

cidadãos-usuários; 

        II - avaliados e revistos periodicamente; 

        III - mensuráveis; 

        IV - de fácil compreensão; e 

        V - divulgados ao público. 

Art. 3º  Os órgãos e as entidades públicas federais deverão 

estabelecer padrões de qualidade sobre: 

        I - a atenção, o respeito e a cortesia no tratamento a ser 

dispensado aos usuários; 

        II - as prioridades a serem consideradas no atendimento; 

        III - o tempo de espera para o atendimento; 

        IV - os prazos para o cumprimento dos serviços; 

        V - os mecanismos de comunicação com os usuários; 

        VI - os procedimentos para atender a reclamações; 
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        VII - as formas de identificação dos servidores; 

        VIII - o sistema de sinalização visual; e 

        IX - as condições de limpeza e conforto de suas dependências. 

Art. 4º Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Satisfação 

do Usuário dos Serviços Públicos, a ser implantado sob a coordenação da 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

        § 1o  Os critérios, as metodologias e os procedimentos a serem 

utilizados no Sistema serão estabelecidos pela Secretaria de Gestão, no prazo 

de um ano, a contar da data de publicação deste Decreto. 

        § 2o  Os órgãos e as entidades públicas federais deverão aferir o 

grau de satisfação dos seus usuários com o atendimento recebido, pelo menos 

anualmente. 

        § 3o  As metodologias a serem utilizadas para avaliar a 

satisfação dos usuários deverão ser homologadas por um comitê de 

certificação, a ser constituído no âmbito do Sistema.” 

7.3 DECRETO NO. 3.782 DE 2001 

Este decreto, revogado em seqüência pelo decreto 4.430/2002, pelo decreto 

4.643/2003, pelo decreto 4.825/2003 e outros mais, constitui a origem do primeiro 

dispositivo legal a considerar a criação de uma função de ouvidoria na Administração 

Pública: 

“Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda, e 
dá outras providências 

(...) 
Art. 4º  À Secretaria-Executiva compete: 
(...) 
V - coordenar, no âmbito do Ministério, as atividades relacionadas à 

ouvidoria. 
(...) 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 
(...) 

Seção IV 
Do Ouvidor-Geral 

Art. 28.  Ao Ouvidor-Geral incumbe acompanhar o andamento e a 
solução dos pleitos dos clientes, no âmbito do Ministério.” 
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7.4 LEI Nº 8.078/90 

CAPÍTULO III 
Dos Direitos Básicos do Consumidor 
        Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
        I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 

        II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações; 

        III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

        IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

        V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes 
que as tornem excessivamente onerosas; 

        VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos; 

        VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica 
aos necessitados; 

 
 
 
        VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências; 

        IX - (Vetado); 
        X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. 

7.5 VOTO BCB NO. 070/2006 

Esse voto, de 09 de março de 2006, trata da criação da Ouvidora do Banco 

Central, com proposta de alteração do Regimento Interno.  

O voto inicia lembrando que a Administração Pública Federal tem procurado 

aperfeiçoar a ação do Estado, com base nos premissas político-filosóficas que o 

constituíram, dentre elas a representação e o atendimento da comunidade nacional. 

Expõe-se que os serviços de ouvidorias são exemplos desse esforço de melhoria e se 

resgata o fato do termo Ouvidor e o instituto da Ouvidoria derivarem da palavra nórdica 

– ombudsman. Observa-se, também, que “observados os exemplos ... na administração 

pública federal, cumpre ao Ouvidor representar os cidadãos ..., essencialmente no pós-
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atendimento, recebendo e averiguando a procedência de seus reclames contra mau 

atendimento, e falta de solução de problemas...” (Voto BCB no. 070/2006, item 3). 

Em seguida, voltando para a situação específica do Banco Central, esse voto se 

expressa “relativamente à configuração da Ouvidoria no Banco Central. Considerando 

inclusive que os serviços de atendimento já estão adequadamente organizados, o 

Ouvidor, além da representação no pós-atendimento, deve atuar no sentido do 

aperfeiçoamento da relação do Órgão com sua clientela, promovendo a sua efetividade 

e conseqüente boa avaliação por parte de seus usuários de forma não burocrática, mas 

altamente relacional e ágil” (Voto BCB no. 070/2006, item 4). 

Além disso, o voto discorre sobre o impacto da Ouvidoria na gestão do Banco 

Central, orientando que “isso deve ocorrer por meio das estruturas já existentes, 

propiciando-lhes avaliações quanto à sua presteza na solução dos problemas, e 

feedbacks relativos à satisfação daqueles usuários que pleiteiam com justiça e 

propriedade, bem como sugerindo oportunidades de aperfeiçoamento e a manutenção 

da gestão dos diversos componentes administrativos com foco na satisfação dos 

cidadãos, respeitados os marcos legais cabíveis” (Voto BCB no. 070/2006, item 5).  

Por último, o voto propõe a criação da figura do Ouvidor, subordinado 

diretamente ao Presidente do Banco, que deverá propor o detalhamento da dinâmica, do 

relacionamento com outras áreas e da forma de apoio à atuação da Ouvidoria do Banco 

Central. 

7.6 VOTO BCB NO. 198/2006 

O voto, de 05 de julho de 2006, trata da proposta de estruturação da Ouvidoria 

no Banco Central.   

Esse voto expõe, em consonância com o Voto BCB no. 070/2006, as condições e 

medidas necessárias para a implantação da Ouvidoria no Banco Central. A seguir, são 

transcritos os principais pontos desse voto: 

- “dentre os modelos de Ouvidoria avaliados, cujos processos de trabalho 

guardam maior semelhança com os desenvolvidos neste Banco Central, destacaram-se 
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aqueles implantados pelo Ministério da Fazenda, pela Caixa Econômica Federal, pelo 

Ministério da Previdência e pela Susep” (Voto BCB no. 198/2006, item 5); 

- “com base no resultado das visitas e no trabalho de pesquisa realizado ... foi 

concebido modelo de atuação da Ouvidoria...” (Voto BCB no. 198/2006, item 6); 

- “outro ponto importante diz respeito ao âmbito de atuação do Ouvidor, que, 

dadas as peculiaridades próprias desta Instituição, deve estar focado no atendimento 

de demandas dos usuários externos relativamente aos serviços prestados pelo Banco 

Central. A adoção dessa premissa propiciará ao Ouvidor dedicar tempo maior ao 

incremento da efetividade organizacional, consideradas as atividades-fim, e da 

melhoria da imagem do Banco junto à comunidade nacional, aspectos de grande 

interesse estratégico na atualidade” (Voto BCB no. 198/2006, item 10); 

- “se procederá ao reexame da questão atendimento/pós-atendimento, focando, 

não só a atuação do Ouvidor, mas também as atividades da CAP e do Desuc, com os 

quais o Ouvidor interagirá intensamente, mediante modelagem de processos de 

trabalho, para concluir sobre como e onde promover redefinições porventura 

necessárias na estrutura e na alocação dos recursos envolvidos” (Voto BCB no. 

198/2006, item 12).  

Em face desse voto, observam-se características da Ouvidoria que têm especial 

interesse para o presente estudo, quais sejam: 

 - a Ouvidoria do Banco Central foi inspirada em modelos de ouvidoria já 

existentes, todos, entretanto, dentro do contexto nacional; 

- a Ouvidoria é compreendida como um instrumento de efetividade 

organizacional e de melhoria da imagem do Banco Central, contribuindo 

significativamente para a estratégia da organização; 

- a Ouvidoria constitui um agente de mudanças no atendimento ao cidadão, 

remodelando processos de trabalho, estrutura e alocação de recursos. 
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Por fim, o voto, no item 6, faz referência ao modelo de atuação da Ouvidoria, 

apresentado no Anexo II desse voto. Esse modelo será apresentado na análise do caso, 

tema do capítulo 8 seguinte. 

7.7 A PRÁTICA SOBRE OUVIDORIA NA ADMINISTRAÇÃO 

FEDERAL 

A ouvidoria do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) foi a 

primeira a ser criada, em 1998, sendo seguida pela Ouvidoria Agrária Nacional, pela 

Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda, pela Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos 

Deputados e outras mais, sendo que a ouvidoria do Banco Central do Brasil, objeto 

desse trabalho, foi criada em 2006. Observa-se, assim, a proliferação de ouvidorias, 

derivada da maior preocupação das instituições públicas federais em prestar um melhor 

serviço aos cidadãos-consumidores. 

8. CONFIGURAÇÃO DA OUVIDORIA NO BANCO 

CENTRAL 

Neste capítulo, será apresenta de forma resumida a configuração, a estrutura e 

detalhes do funcionamento da Ouvidoria do Banco Central, conforme definido pelo 

Anexo II do Voto BCB nº. 198/2006 e pela Ordem-de-Serviço nº. 4.215. 

8.1 CRIAÇÃO E IDENTIDADE 

A ouvidoria do Banco Central do Brasil foi institucionalizada pelos Votos da 

Diretoria de nº. 070, de 09/03/06; nº. 154, de 31/06/06; e nº. 198, de 05/07/06. 

Seu negócio é “atuar no sentido de melhorar os serviços prestados pelo Banco 

Central, estabelecendo parcerias internas em prol da qualidade e da efetividade do 

atendimento ao cidadão” (Voto BCB nº. 198/2006). 

Seu papel é “garantir que a manifestação do cidadão sobre os serviços 

prestados pelo Banco Central seja apreciada pela Instituição” (Voto BCB nº. 

198/2006). 
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Sua visão é “ser agente da plena satisfação no atendimento ao cidadão” (Voto 

BCB nº. 198/2006). 

Seu slogan é “Compromisso com o Cidadão” (Voto BCB nº. 198/2006). 

8.2 INSERÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Segundo o Voto BCB nº. 198/2006, a atuação da Ouvidoria recai 

preferencialmente no pós-atendimento do que no atendimento, além da mediação entre 

o Banco Central e o cidadão. Nesse sentido, esse voto enfatiza que: 

“a ouvidoria tem papel distinto daquele desempenhado pela Central de 

Atendimento ao Público – CAP, uma vez que ao Ouvidor compete cuidar dos casos 

excepcionais, cujo tratamento dados pelas áreas do Banco Central tenha sido 

considerado insatisfatório pelo cidadão, seja por limitação de autoridade ou devido a 

falhas operacionais” ; e 

“... o Ouvidor deve permanecer atento a toda área de atendimento, colaborando 

com os gestores de cada setor, através de identificação de oportunidades de melhoria e 

apresentação de sugestões de melhorias”.  

O voto salienta que o objetivo maior da Ouvidoria é o aperfeiçoamento 

institucional com base nas demandas do cidadão. Em seguida, o voto discorre sobre 

benefícios da Ouvidoria para o Banco Central e, também, para a área governamental, 

que são: 

- “servir como instrumento de avaliação contínua da qualidade dos serviços 

prestados pelo Banco Central, durante e após a sua execução; 

- auxiliar no processo de tomada de decisões com maior margem de segurança e 

eficiência; 

- fornecer visão do cenário administrativo em tempo real, considerando que o 

sistema automatizado disponibilizará relatórios gerenciais de forma rápida e segura; 
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- melhorar o grau de satisfação da população ao permitir ao cidadão poder 

participar e até mesmo direcionar as ações do Governo e, conseqüentemente, auxiliar 

no processo de melhoria da imagem do Banco Central junto à sociedade”.   

Em seguida, o voto dispõe sobre as diretrizes, atribuições e competências da 

Ouvidoria, que não necessitam serem detalhadas dentro do escopo do presente estudo. 

Aborda-se, então, a estrutura administrativa, explicitando-se os recursos 

humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais e tecnológicos e as instalações 

físicas. Em especial, quanto aos recursos materiais e tecnológicos, o modelo de 

Ouvidoria enfatiza que “... é de fundamental importância o desenvolvimento de um 

novo sistema informatizado ou a customização do sistema já utilizado pela CAP para 

permitir todo o processamento das demandas, bem como o monitoramento do 

atendimento dado aos cidadãos, ...”. 

8.3 O MODUS OPERANDI  

O Banco Central emitiu a Ordem-de-Serviço nº 4.215, que define como as 

demandas do cidadão serão conduzidas pela Ouvidoria. Inicialmente, são apresentadas 

as definições de cada tipo de demanda: reclamação, sugestão, crítica, elogio e denúncia.  

Em seguida, explicitam-se os canais que podem ser utilizados pelo cidadão para 

enviar as demandas à Ouvidoria.  Abordam-se o fluxo de encaminhamento das 

demandas, bem como as hipóteses em que a Corregedoria pode ser envolvida. Por 

último, são definidos os prazos para resposta e o modo pelo qual a Ouvidoria envia a 

resposta ao cidadão. Transcreveremos, em seguida, as partes fundamentais dessa 

Ordem-de-Serviço para o escopo do presente estudo. 

8.3.1 TIPOS DE DEMANDA 

(a) reclamação - queixa, manifestação  de  desagrado  ou protesto  sobre serviços 

prestados, ação ou omissão da  administração e/ou do servidor público do Banco Central 

do Brasil;   
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(b) sugestão - manifestação que apresenta uma idéia ou proposta para o 

aprimoramento dos processos de trabalho, das unidades administrativas e/ou dos 

serviços prestados pelo Banco Central; 

(c) crítica - manifestação que apresenta uma análise, apreciação ou julgamento 

sobre uma norma ou legislação em vigor e/ou sobre os serviços prestados pelo Banco 

Central; 

(d) elogio - demonstração de apreço, de reconhecimento ou de satisfação para 

com o serviço recebido e/ou para com a pessoa que o prestou; 

(e) denúncia - é conceituada como sendo informação ou acusação contra 

servidores do Banco Central, que descumpram ou não observem a forma jurídica ou o 

devido procedimento legal que deveriam seguir ou que causem prejuízo ou dano ao 

patrimônio público.     

Os seguintes canais de acesso à Ouvidoria estão disponíveis: internet  (Fale   

com a Ouvidoria),  presencial  (somente em Brasília)  e  cartas. 

8.3.2 FLUXO DAS DEMANDAS RECEBIDAS   

As demandas são acolhidas, registradas no Registro de Denúncias e 

Reclamações (RDR) e distribuídas pelo setor responsável pelo atendimento às  

respectivas  áreas  responsáveis, exceção  feitas  às  denúncias que são  transferidas à  

Corregedoria-Geral. 

A Ouvidoria pode acessar todas as demandas registradas no sistema RDR, como 

Unidade centralizadora, com o objetivo de monitorar os prazos e respostas das áreas 

envolvidas, bem como  registros  e geração de relatórios estatísticos.                                                       

As Unidades do Banco têm o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados  da data 

da transferência do registro à respectiva  Unidade, para  responder  à  Ouvidoria sobre 

as demandas a elas  encaminhadas, mesmo  que  de forma preliminar. Decorrido esse 

prazo e não havendo resposta, a Unidade responsável pela matéria será comunicada  

pela Ouvidoria  quanto ao esgotamento do prazo, devendo a  mesma  informar sobre as 

gestões já empreendidas, apresentar justificativa para o não cumprimento  do  prazo  e  
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estimativa para a  solução  definitiva  da demanda. A Ouvidoria manterá contato com o 

cidadão, informando-o sobre o andamento da questão no Banco Central e também o 

novo prazo para a resposta.                                                             

As respostas das Unidades devem ser elaboradas sob forma de minutas de 

resposta ao cidadão, de forma clara e objetiva, despojadas o quanto possível de termos 

técnicos e citações à legislação, de modo a facilitar o entendimento do conteúdo por 

parte do cidadão.  A Ouvidoria efetuará o monitoramento das respostas oferecidas pelas 

áreas, antes de serem encaminhadas ao cidadão, visando o estabelecimento de 

padronização adequada nessa sistemática de comunicação. Após esta análise, a 

Ouvidoria encaminhará a resposta ao cidadão. 

Por último, ressalte-se que a base de dados do RDR é utilizada para geração de 

relatórios destinados à avaliação e divulgação dos resultados obtidos pela Ouvidoria. 

Essas informações estatísticas identificam os tipos de assuntos mais demandados  

visando  o aprimoramento dos  processos  e  rotinas  de trabalho  e, conseqüente 

melhoria  dos serviços prestados pelo  Banco Central.                                                              

9. A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

Neste capítulo, inicialmente será realizada uma apresentação sucinta do contexto 

do serviço público no Brasil, seguida por uma descrição da Central de Atendimento ao 

Publico (CAP). 

A descrição será obtida por dois modos: 

- a partir de análise de conteúdo de 24 (vinte e quatro) revistas editadas pelo 

Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (SINAL), que relatam a 

evolução e os problemas identificados na CAP; 

- a partir das informações disponibilizados no site do Banco Central. 
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9.1 – CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL 

A administração pública ainda mantém traços influentes do patrimonialismo. 

MARTINS (1997) publicou ensaio sobre a ética do patrimonialismo e a modernização 

da administração pública brasileira, no qual procura validar três proposições: 

- “a administração pública brasileira, em particular, e o Estado brasileiro, em 

geral, foram fundados sob a influência de um ethos fortemente patrimonialista, presente 

na herança cultural lusitana; 

- a trajetória modernizante da administração pública brasileira .. vem buscando 

implementar formas institucionais antipatrimonialistas, tais como, ... a democracia 

representativa de massas e o padrão burocrática de administração pública...; 

- o caráter dissociativo entre política e administração ... é indício da 

recorrência e persistência de uma cultura de modernização nacional patrimonialista” 

(MARTINS, 1997, p. 171/172). 

Pelo estudo de MARTINS (1997), a dissociação entre política e burocracia 

acarreta processos incompletos de modernização da administração pública. Isso ocorre 

principalmente pelo fato de a política continuar a ser depositária de tendências 

patrimonialistas. Em relação ao presente estudo, o caráter patrimonialista da política 

poderia oferecer obstáculos ao pleno funcionamento de ouvidorias. 

Essa influência patrimonialista, ainda e sempre presente, é observada por 

CAMPOS (1990, p. 24(2): 31), ao analisar o relacionamento entre a administração 

pública e seu público, sendo listados os seguintes fenômenos: 

- pelo lado dos funcionários: “um desrespeito pela clientela (exceto os clientes 

conhecidos ou recomendados) e uma completa falta de zelo pelos dinheiros públicos 

(supostamente pertencentes a um dono tão rico quanto incapaz de cobrar);  

- pelo lado do público: “uma atitude de aceitação passiva quanto ao 

favoritismo, ao nepotismo e todo tipo de privilégios; tolerância e passividade ante a 

corrupção; a dupla tributação (imposto mais propina) e o desperdício de recursos”. 
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Ainda segundo CAMPOS (1990, p. 24(2): 31), certas perguntas relacionados à 

interação Estado-cidadão causam espanto aos pesquisadores, tais como: 

- “por que as pessoas são tão complacentes? 

- por que não têm consciência de seus direitos como contribuintes? 

- que explica o distanciamento do órgão público das necessidades de sua 

clientela? 

- por que os servidores públicos se consideram empregados de seus chefes e não 

dos cidadãos? 

- por que os brasileiros se comportam como tutelados e não como senhores, em 

seus contatos com as repartições públicas? 

- quais as possibilidades de aumentar a proteção do cidadão contra o mau-

tratamento que a burocracia pública lhe dispensa?” 

Alguns desses fenômenos e perguntas estarão presentes na descrição da CAP a 

seguir. 

9.2 – EVOLUÇÃO DA CAP 

A Revista do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (POR 

SINAL) descreve, em diversos números, a evolução da CAP. O Sindicato Nacional dos 

Funcionários do Banco Central (SINAL) abordou este tema por várias vezes, em 

decorrência do impacto que várias reestruturações administrativas trouxeram ao quadro 

de servidores e, principalmente, ao desempenho da CAP. 

A seguir são transcritos, em ordem crescente de publicação, extratos de artigos 

de 7 (sete) números das revistas POR SINAL, de modo que se possa delinear e 

contextualizar a evolução da CAP ao longo do tempo: 
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(1) POR SINAL, ano 3, no. 12, dezembro 2004, p. 25/27, artigo “CAPs, a ilha de 

refúgio dos correntistas: Nos primeiros oito meses deste ano, mais de 10 mil queixas de 

usuários do Sistema Financeiro foram julgadas procedentes e solucionadas pela Centrais 

de Atendimento ao Público do BC” 

“As queixas  são  muitas -  uma  das  mais   freqüentes  sobre  o  tempo  de  

demora   na  fila,  que  resiste  à  omissão   do  Banco  Central   ao  não  tratar  

normativamente  do  assunto  e   a  leis   municipais  e  estaduais  que   acabam   por  

esbarrar   nos   recursos  das  instituições  bancárias   às   instâncias  superiores  da  

Justiça. 

... 

São reclamações usuais, todo o dia anotadas e encaminhadas para  

providências  por  cerca  de  uma  centena  de  funcionários. E gente qualificada e 

consciente  dos  direitos  de  cidadãos  dos  usuários do sistema   que, apesar  da  

pequena  estrutura   e  da  falta  de  respaldo  institucional  do  BC,  não  deixa  as   

queixas  caírem  nos   desvios  da  burocracia. 

“O grande problema é  que   o  atendimento   é   apenas pontual,” diz  Jorge  

Nélson,  representante  do  Sinal. 

Isso significa, por exemplo, que quando algum banco cobra uma tarifa indevida  

e  alguém  reclama, só  o  queixoso  é  ressarcido”.  

(2) POR SINAL, ano 3, no. 13, maio 2005, p. 36/37, artigo “0800 no lugar das 

CAPs: Projeto esvazia único canal de ligação direta do Banco com a sociedade” 

“O fracasso da reestruturação  de  1999  parece  não  ter  servido  para  conter  

a  intenção  deliberada  do  sucateamento  do  Banco  Central. O  próximo  passo  já  

está  decidido: a  extinção  das  Centrais   de  Atendimento  ao  Público  que  funcionam   

em  todas  as  representações  regionais. O  plano  está  previsto  para  entrar  em   

vigor  já  em   agosto, e   é  questão  fechada  para  a  direção   do  BC. 

... 
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A primeira  providência   será   manter   apenas   20 pessoas  envolvidas  com  o  

atendimento   ao   público  na  sede  do  BC, e  deslocar  os   135  funcionários  das  

Regionais  para  a  fiscalização. 

Que a fiscalização  do  Banco  Central  necessita  de  fortalecimento  não   se  

discute. Que isso seja  feito  á  custa  da  supressão  das  CAPs  é  outra  história. Sem 

autorização para realizar concurso  público  para  repor  o  quadro  funcional, a  

instituição  abre  um  buraco   para  tapar  outro. A opção, mais  uma  vez, é   pelo   

investimento  em  tecnologia  em   detrimento  do  pessoal. 

O  atendimento  no  balcão  dará  lugar  à  impessoalidade  de  uma  linha  0800  

automatizada. 

... 

Todo  o  atendimento, no  futuro, será  feito  apenas  por  telefone em  Brasília. 

... 

Por  trás  do  esvaziamento  de  um  serviço  que  é  hoje  um  dos  poucos  elos  

de   ligação  do  Banco  com  a  população, parece  esconder –se   um  objetivo  muito  

mais  amplo: estabelecer  um  Banco  Central   de  modelo  clássico, encarregado  de  

cuidar  apenas  da  estabilidade  da  moeda, ignorar  a  concentração  bancária  e  

virar  as  costas  para  os  correntistas. 

... 

Desprotegido por  um  código  do  consumidor   Bancário   insuficiente, e  

humilhado  com  a  inclusão  nas  listas  da  Serasa   e  do   SPC, o   usuário  do   

Sistema  Financeiro  Nacional   só   conta com as Centrais de Atendimento  ao  

Público, vinculadas  à   Secretaria  Executiva  (Secre), para  obter  algumas  respostas  

às  suas  queixas”. 

(3) POR SINAL, ano 3, no. 15, novembro 2005, p. 28/29, artigo “O BC e a 

defesa do consumidor: Monografias premiadas pelo SINAL criticam Banco por não 

proteger a economia popular” 
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“A monografia vencedora  ... questionou   a  atuação   do  Banco  Central  como   

editor  de  normas  e  agente  regulador  do  mercado, principalmente  no  combate  ao  

spread  bancário, e  finalmente  como  porta-voz  da  sociedade, através  das  Centrais  

de  Atendimento  ao  Público (CAPs). Barros  lembrou  que  entre  as  reclamações  

mais  freqüentes  dos  consumidores  encaminhadas  ás  CAPs  estão  o   atendimento  

nas  agências, o  tempo  de  espera  nas  filas  dos  bancos  e  as  devoluções   de  

cheques. 

... entende  que  o  Banco  Central   deve  redefinir  seu  papel  como  editor   de  

normas   e  regulador  de  mercado  e  no  atendimento  ao  público, e  o  primeiro  

ponto  a  ser  revisto  é  a  sua  atuação  normativa  e  fiscalizadora”. 

(4) POR SINAL, ano 4, no. 16, junho 2006, artigo “Atendimento ao público não 

melhorou com call center do BC: Ligações telefônicas começam a ser direcionadas 

também para as regionais do Rio de Janeiro e São Paulo” 

“Como já previa o Sinal, o  novo  sistema  de  atendimento  ao  público  não  

melhorou  desde  que  foi  implantado, em  19  de  setembro  de  2005, apesar de  contar  

com  um  moderno  aparato  tecnológico  que  teria  custado  R$ 30 milhões. Um  

software  sozinho  não  faz  varão. O  quadro   subdimensionado  de  funcionários    do   

call  center  e  o  esvaziamento  das  Centrais  de  Atendimento  ao  Público  (CAPs) nas  

representações  regionais  do  Banco  sufocaram  a  demanda. Resultado: de  um  lado, 

é  preciso  persistência   incomum   para  se  chegar  a  um  operador  via  0800; de  

outro, registrou-se  uma  queda  para  apenas  7% no  atendimento  personalizado, no  

Rio. 

Os últimos dados estatísticos do Banco  Central  já  indicavam  um  desempenho  

muito  aquém  do  aceitável. Das 106.817 ligações feitas  para  o  call  center, de  1º  a   

16  de  novembro   do  ano  passado, 34,98%  foram   dirigidas  a  reclamações  contra  

instituições  fiscalizadas  pelo  Banco  Central  -  atrás  apenas  dos  49,36%  que  

queriam  informações. Pouco mais de 3 mil  somente  foram  atendidas. O percentual  

das  ligações  que  encontraram  o  telefone  ocupado  ficou  acima  de  93%.  O  tempo  

médio  de  atendimento  às  ligações  que  tiraram  a  sorte  grande  e  chegaram   a  um  

dos  operadores   do  call  center   foi  de   8,5 minutos. 
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... 

A própria direção do Banco  Central  parecia  sinalizar  com  o  reconhecimento  

do  equívoco  no  fim  de  março  deste  ano.  As ligações telefônicas  para  o  call  

center   começaram  a  ser  direcionadas   também   para  as  representações  regionais   

do  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.  

... 

A insuficiência do quadro  de  pessoal  e  as  falhas  do  novo   sistema   de  

informática  serviram  para  que  se  generalizasse  a  opinião   de  que  o  retorno  ao   

sistema  antigo   daria  melhor  eficiência  ao  atendimento.  

A estimativa, de  acordo   com   um  funcionário  que  já   trabalhou   na  

Central  de  Atendimento   ao  Público  de  uma  das  regionais, era  de  que   o  BC  

recebia  em   média   40 mil  ligações   por   mês   em  todo  o  Brasil  -  sem  contar   o  

atendimento  personalizado. Ainda  pelo  sistema  antigo, as  CAPs  haviam  realizado  

nos  últimos  cinco  anos  3 milhões  de   atendimentos. O   Banco  Central  suspendeu  

a  divulgação   de  estatísticas  desde  novembro  do  ano  passado. Mas  se  todas  as  

representações  repetissem  o  desempenho  pífio  da  regional  do  Rio, pode-se  

calcular  que  com  as  novas  ferramentas   à  disposição  o  número  não  chegaria   a   

mais  de  350  no  mesmo  período. Em vez de aproximar  da  sociedade  brasileira, 

como  prega  o  Sinal,  o  Banco  Central   só  fez  se  distanciar  ainda  mais  dela  com  

a   centralização  das  CAPs. 

Um documento crítico sobre  o  papel  institucional   do  Banco  Central  já  

alertava  para  os  riscos  das  mudanças  no  atendimento  antes  de  elas   entrarem   

em  vigor.  Sabia-se então que  mais  de  80%  do  público  não  conheciam  os  serviços  

prestados  pela  instituição, numa  contra-posição  ao  elevado  grau  de  conhecimento   

sobre  ela. Dados  gerenciais  indicavam   também   que  havia  uma  demanda  

reprimida, em  virtude  da  estrutura  do  atendimento   telefônico. Mais: para  atender  

aos  objetivos  estratégicos   divulgados  em  fevereiro  pelo  Banco  Central  para  o  

biênio  2005/2006, em  que  se  destacavam  a  ampliação  e  o  fortalecimento  da  

comunicação   e  do  relacionamento  do   BC  com  os  públicos  interno  e  externo, 
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seria  preciso  não  apenas  manter, mas  também  fortalecer  as  atividades   de  

comunicação  e  relações   institucionais  em  todas  as  representações  regionais. 

... 

A proposta  de  uma  nova  concepção  de  atendimento, com  a  concentração  

do  atendimento  telefônico  em  Brasília, fazendo  uso  da  ferramenta  

“Gerenciamento  do  Relacionamento  com  o  cliente”  (CRM/ URA), da  IBM, o  qual  

passaria  a  oferecer  ao  cidadão  respostas automatizadas, ia na contramão  da  

própria  concepção  filosófica  da  estratégia   institucional  ao  Banco. 

... 

A Central de Atendimento  ao  Público, considerada  a  face  cidadã  do  Banco  

Central, surgiu  no  fim  dos  anos  80, em   meio  aos  movimentos  de  cidadania  que  

invadiram  o  país. Antes  da  constituição  das   CAPs, a  população  enfrentava  uma  

maratona  para  tirar  dúvidas  que  só   o  BC  podia  responder. Todas  as  unidades  e  

representações  regionais, cada  uma  delas  dispondo  de  servidores  para  o  

atendimento  ao  público, recebiam  diariamente  inúmeras  consultas, por  telefone  e  

presencialmente. 

Em momentos de grandes mudanças na economia, como as  edições  dos  planos  

econômicos, o  Banco  Central  montava  estruturas  temporárias  para  atender  o  

público. 

Uma a uma, as estruturas temporárias  foram  se  tornando  permanentes: São  

Paulo, Belo  Horizonte, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Brasília, Recife, Fortaleza, 

Porto Alegre  e  Salvador. 

A princípio, todas estavam  vinculadas  à  área  de  fiscalização  do  BC. Na 

segunda metade da  década  de  90, as  centrais  passaram  a  ser  subordinadas 

tecnicamente  à  Secre/Surel   e, administrativamente,  às  Delegacias  Regionais. Em 

fins da década de 90, por ocasião da reestruturação nas regionais, as  CAPs  passaram  

a  ser  técnica  e  administrativamente  subordinadas  à  Secre/Surel, com  redução  nos  

quadros  e  nos  quantitativos  de  funções  comissionadas. 
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O que começou de  forma  tímida  ganhou, com  o  tempo, estrutura  profissional  

e  a  serviço  da  sociedade. As  CAPs  evoluíram   até  ganhar  um   manual  de  

procedimentos  e  dar  origem  ao  ranking  das  instituições  financeiras com  maior  

volume  de  queixas  da  população”. 

(5) POR SINAL, ano 5, no. 21, setembro 2007, artigo “Cobrança de tarifas já 

responde por 15% da receita dos bancos: Deputados da Comissão de Defesa do 

Consumidor se mobilizam contra aumentos abusivos e criam grupo de trabalho para 

rever a atual regulamentação e melhorar a fiscalização” 

“Fazendo um contraponto ao pensamento oficial, os  servidores  que  trabalham  

nas  CAPs, ... afirmam  que  a  Central  de  Atendimento  ao  Público  do  Banco  

Central  era  uma  área  de   excelência  até  setembro  de  2005. Respostas  e  ações  

tempestivas  aos  inúmeros  pedidos  de  informação, denúncias  e  reclamações  dos  

usuários  do  sistema  financeiro  eram  uma  característica  do  trabalho  realizado. O 

que  podia  ser  comprovado  pelo  grande  número  de  agradecimentos  por  parte   

dos  demandantes. 

Em setembro  daquele  ano, entretanto, uma  reestruturação  unilateral, que  

reduziu  sobremaneira  o  quadro  de  atendentes  e  centralizou  o  atendimento  

telefônico  em  Brasília, fulminou  qualquer  possibilidade  de  manutenção  daquele  

serviço  no  nível  em  que  ele  era  prestado. Até hoje, apesar  das  inúmeras  mini-

reestruturações  para  corrigir  os  problemas  oriundos  do  desmonte  de  2005, não  

se  conseguiu  recuperar  o  nível  de  atendimento  prestado  até  aquela  data. Na  

realidade, houve  uma  deterioração  do  serviço, que  necessita  ser  reorganizado  com  

transparência  e  participação  daqueles  que  se  dedicaram, e ainda  hoje  se  dedicam, 

à  tarefa  de  bem  atender  o  público”. 

(6) POR SINAL, ano 5, no. 22, dezembro 2007, artigo “De olho no cliente 

bancário: Resolução do Conselho Monetário Nacional obriga banco a criar estrutura 

para atender às reclamações do consumidor” 

“O setor financeiro é um dos campeões absolutos das reclamações dos 

brasileiros, só perdendo  para  o  segmento   de  telefonia. 
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... 

Entre as principais  queixas  dos  clientes, estão  tarifas  e  cobranças  

indevidas, serviço  de  fornecimento  de  cheques  e  a  qualidade  do  atendimento. 

Apesar  disso, só  a  partir  de  outubro  deste  ano  a  maioria  dos  bancos  brasileiros  

começou  a  instituir  ouvidorias, por  determinação  do  Conselho  Monetário  

Nacional (CMN), mesmo  sabendo  que  o  custo  de  atrair   um  cliente  novo  é  cinco  

vezes  maior  do  que  manter  o  atual. 

... 

Com a medida, o governo pretende que os  bancos  não  só  se  responsabilizem  

em  assegurar  o  cumprimento  dos  direitos  do  consumidor, como  também  tenham  

um  canal  de  comunicação  com  os  clientes  que  funcione  na  mediação  dos  

conflitos.” 

(7) POR SINAL, ano 6, nº. 24, agosto 2008, artigo “Bancos impõem tarifaço  

aos  correntistas: PROCON, IDEC  e  PRO TESTE denunciam: instituições  se  

aproveitam  do  prazo  de  adaptação  às  novas  regras  do  CMN  e  aumentam  tarifas  

dos serviços  bancários” 

“O tarifaço imposto aos clientes um pouco antes da entrada em vigor  das  

novas   regras  de  cobrança dos serviços  bancários, instituídas  pelo  Conselho  

Monetário  Nacional  (CMN), vai   ser  investigado  pela  Comissão  Especial  de  

Defesa  do  Consumidor  da  Câmara  dos  Deputados. 

  ... apesar  de  trazer  mais  transparência  aos  serviços  bancários, o  temido  

tarifaço  aconteceu. 

... 
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NOTA DO AUTOR: neste 7º artigo, o Banco Central concede uma 

entrevista ao SINAL acerca do seu papel de fiscalização. 

INÍCIO DA ENTREVISTA AO BANCO CENTRAL PELO SINAL: 

“... Como o BC executa a fiscalização aos bancos? Qual é o tipo de  

fiscalização  e  com  que  periodicidade  ela  é  realizada? 

A área  de  fiscalização  atua  de  duas  formas. A primeira  delas  diz  respeito  

ao  atendimento  ao  cidadão, em  que  todas  as  denúncias  e  as  reclamações  

trazidas  ao  Banco  Central  são  analisadas  pelas  áreas  técnicas, com  vistas  à  

correção  dos  procedimentos  irregulares  apurados, aí  incluídas  as  demandas  do  

cidadão  relativas  a  tarifas. Sempre que  é  configurado  o  descumprimento  de  

normas, a  instituição  financeira  é interpelada  para  que  apresente  os  

esclarecimentos  sobre  o  fato  e  instada  a  adotar  as  providências  para  correção  

do  procedimento   irregular.” 

FIM DA ENTREVISTA 

“Sensível  ao  debate  sobre  tarifas  bancárias  no  sistema  financeiro,o  Sinal  

elaborou  um  estudo  técnico ... 

... 

Mais adiante,o  estudo  faz  uma  série  de  indagações  sobre  as  tarefas  que  

caberão  aos  Procons   e   às  Centrais  de  Atendimento  ao  Público  do  BC. Quem  

cuidará  da  educação  financeira  do  cidadão  comum (por  exemplo,  com  cartilhas  

explicativas, planilhas  para  conferir  cálculos  do  CET, um  site  abrangente   e  

acessível, como  o  do  órgão  britânico  de  defesa  do  consumidor  bancário)? Em  

que  medida  as  CAPs  (Central  de  Atendimento  ao  Público) estão  preparadas  para  

atender  um  público  crescente, à  medida  que  aumentam  a   bancarização, o  uso  de  

cartões  de  crédito  e  as  reclamações? Quem monitorará  o  bom  funcionamento  das  

ouvidorias  que  os  bancos  tiveram  de  criar, por  força  da  Resolução  3.477/07,  e  

que  medidas  serão  tomadas  no  caso  de  o  atendimento  ao  consumidor  ser  

insatisfatório? 
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... 

Os funcionários avaliam também  a  determinação  do  BC  da  criação  de  

ouvidorias  em  cada   instituição  bancária. São  ações  destinadas   a  forçar   os  

bancos  a  resolverem, eles  próprios, os  seus   problemas, com  a  transferência  de  

custos  às  instituições  financeiras, que  teriam  a  obrigatoriedade  de  cuidar  de  seus  

clientes.  Ao  BC, nesta  ótica, restaria  a  atuação  preventiva, de  modo  a  assegurar  

que  as  instituições  financeiras  tenham  estruturas  adequadas  para  atender  seus  

clientes, cumprindo  a  legislação  e  a  regulamentação  vigentes  a  respeito. 

Nesse contexto, exatamente, ao  contrário  do  que  vem  sendo  feito  nos  

últimos  anos, espera-se  que  o  BC   tenha  uma  melhor  estrutura  de  atendimento   

nacional,  com  o  telefone   0800-992345  funcionando  com  muito  mais  amplitude, 

assim  como  a  extensão, em  todas  as  capitais  onde  o  Banco  tenha  representação, 

do  atendimento  presencial  e  das  demandas  eletrônicas  e  por  correspondências”.  

9.3 A CAP NA ATUALIDADE 

9.3.1 A CAP NA ESTRUTURA ATUAL 

Atualmente, a CAP está subordinada à Diretoria de Fiscalização (Difis), cuja 

missão é “acompanhar e fiscalizar as instituições subordinadas à área de atuação do 

Bacen” (UNIBACEN, Apresentação, slide 60).  

Os objetivos dessa Diretoria são: “zelar pelo cumprimento e aferir a eficácia 

das normas aplicáveis a essas instituições; zelar pela solidez das mesmas, visando 

assegurar a estabilidade do sistema, manter saneados os mercados; e zelar pelo 

aperfeiçoamento técnico-profissional e pela preservação dos padrões éticos na ação 

fiscalizadora” (UNIBACEN, Apresentação, slide 60). 

Dentro da Difis, a CAP está especificamente situada dentro do Departamento de 

Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do 

Sistema Financeiro (Decic).  
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As competências institucionais do Decic são, conforme a UNIBACEN (2007, 

Apresentação, slide 62): 

i. “articular as ações voltadas à prevenção e ao combate a ilícitos financeiros, aí 

incluídos a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com as 

unidades responsáveis pela supervisão; 

ii. gerir o processo de atendimento de demandas dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia-Geral da União; 

iii. promover o atendimento ao cidadão, mediante a recepção, o tratamento e o 

acompanhamento de questões relativas às instituições sob a supervisão do 

Bacen no que se refere a denúncias e a reclamações referentes ao 

descumprimento de normas de alçada do Bacen”.  

Observa-se que a terceira competência se concretiza na existência da CAP.  

9.3.2 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

O Banco Central possui uma política de atendimento ao público. Conforme 

consta em sua página da Internet: 

“Qualquer pessoa pode procurar o Banco Central para obter 

informações sobre os assuntos de responsabilidade desta Autarquia, 

para fazer uma reclamação contra instituição fiscalizada pelo Banco 

Central ou para encaminhar reclamações, sugestões, críticas ou 

elogios relacionados aos serviços prestados pelo Banco Central”. 

Coexistem o atendimento presencial e os contatos por internet, carta, fax ou por 

telefone gratuito (0800-979-2345). A política de atendimento ao cidadão, disponível no 

site do Banco Central se encontra na íntegra no Anexo 3. Os pontos principais dessa 

política são transcritos nos quatro itens a seguir: 
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a) divisão do atendimento em 3 (três) tipos de demandas: 

- fornecimento de informações sobre assuntos relacionados à atividade do 

Banco Central e do CMN; 

- recepção e apuração das reclamações com indícios de descumprimento de 

normas do CMN/BC; 

- registro de reclamações, sugestões, críticas e elogios relacionados aos 

serviços prestados pelo Banco Central do Brasil.  

b) divulgação mensal do “Ranking de Instituições Mais Reclamadas”, na página do 

Banco Central na internet; 

c) execução de rotinas de trabalho, por parte da área de supervisão do Banco 

Central,  para averiguar e avaliar a estrutura de cada instituição no que toca ao 

atendimento de clientes e usuários, bem como a gestão da qualidade do 

atendimento prestado; 

d) promoção da melhoria na qualidade nas relações entre os agentes do SFN e seus 

usuários e dos serviços ofertados pelo Banco Central à sociedade. 

A ouvidoria, objeto do presente estudo, se insere nesse último ponto, 

funcionando como canal de encaminhamento das manifestações do cidadão sobre os 

serviços prestados pelo Banco Central. 

Cabe ressaltar que, no site do Banco Central, existem dois links de particular 

interesse para o presente estudo: “Fale Conosco” e “Ouvidoria”. O primeiro viabiliza o 

encaminhamento ao Banco Central de pedidos de informação ou de registros de 

reclamações contra uma instituição supervisionada. O segundo, a Ouvidoria, 

proporciona o registro de reclamações, sugestões, críticas ou elogios relacionados aos 

serviços prestados pelo Banco Central. 



  

94 

10. ANÁLISE DO CASO 

O presente estudo iniciou-se com a descrição da situação-problema que consiste 

em avaliar a contribuição da implantação da ouvidoria, em relação à melhoria do 

atendimento ao público no Banco Central. Em seguida, foi descrito o SFN e o papel do 

Banco Central. As análises realizadas derivaram da combinação do referencial teórico 

com os dados coletados através de documentos internos e relatórios acessíveis ao 

público. 

Os Relatórios Anuais da Ouvidoria de 2006 e 2007 constituem o retrato da 

implantação da Ouvidoria, segundo a visão da Administração do Banco Central. Ao 

conteúdo desses relatórios, se junta o referencial teórico compilado pelo autor deste 

trabalho e, também, as informações obtidas nas revistas do SINAL sobre o primeiro 

nível de atendimento no Banco Central – a CAP.  Tampouco, não se pode esquecer das 

informações coletadas no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O conjunto de todas 

essas fontes de informação pode fornecer subsídios valiosos na investigação da 

situação-problema apresentada: avaliar a contribuição da implantação da ouvidoria em 

relação à melhoria do atendimento ao público no Banco Central. 

10.1 – RELATÓRIO DO ANO DE 2006 

 O Relatório Anual de 2006 se divide em dois tópicos: “Apresentação” e 

“Aspectos Relevantes sobre as Demandas”. 

No primeiro tópico, “Apresentação”, o relatório se inicia, enumerando os votos 

da Diretoria que propiciaram a criação da Ouvidoria do Banco Central e reforçando a 

atuação deste componente “voltada para o atendimento ao cidadão no tocante aos 

serviços que lhe são prestados por esta Instituição” (Relatório Anual da Ouvidoria, 

2006 p.3). 

Em seguida, este relatório enfatiza o duplo papel do Ouvidor de “além de 

mediar a solução dos problemas, atuar junto às áreas no sentido de aperfeiçoar o 

padrão de qualidade dos serviços prestados ao cidadão” (Relatório Anual da 

Ouvidoria, 2006 p.3). Igualmente, foi ressaltada, na parte introdutória deste relatório, a 
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importância de dar transparência ao desempenho da Ouvidoria, mediante a divulgação 

de estatísticas e informações referentes à sua atuação. 

Segundo informações obtidas na Ouvidoria do Banco Central, a implementação 

foi processada em duas fases. Na primeira, a partir de março de 2006, as demandas do 

cidadão foram tratadas de modo não-automatizado, implicando em sobrecarga de 

trabalho para a equipe de Ouvidoria. A segunda fase, a partir de setembro de 2006, 

iniciou-se com a entrada da Ouvidoria no sistema Registro de Denúncias e Reclamações 

(RDR) que executa o acolhimento e processamento das demandas. Segundo a 

Ouvidoria, o RDR facilita e agiliza a sistemática de atendimento e resposta ao cidadão. 

Contudo, à época do Relatório de 2006, esse sistema ainda não estava totalmente 

completo, faltando o módulo do cidadão, que permite o acompanhamento em tempo real 

das demandas do cidadão.  

Procede-se, assim, ao segundo tópico, “Aspectos Relevantes sobre as 

Demandas”. Neste tópico, se apresenta a análise - quantitativa e qualitativa - das 

demandas incorridas no período coberto por este relatório, com destaque para os 

aspectos mais relevantes. O retrato geral dessa análise é resumido na tabela 13. 

O relatório realiza a análise qualitativo-horizontal, identificando os tipos de 

demanda mais freqüentes. Apura-se, deste modo, a seguinte distribuição de freqüência, 

apresentada na Tabela 14. 

Observa-se que quase 84,6% das demandas dirigidas à Ouvidoria se referem às 

reclamações ou críticas, portanto, refletindo e reforçando, o papel da Ouvidoria em 

“garantir que a manifestação do cidadão sobre os serviços prestados pelo Banco 

Central seja apreciada pela Instituição” (Voto BCB nº. 198/2006). 

Em seguida, o relatório executa a análise qualitativo-vertical, identificando as 

áreas do Banco Central sobre as quais recai maior número de demandas. Relata-se, 

assim, a distribuição de freqüência, apresentada na Tabela 15. 
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Tabela 13 - Aspectos Relevantes sobre as Demandas Recebidas 
CATEGORIA ÁREA* RECLAMAÇÃO CRÍTICA SUGESTÃO ELOGIO DENÚNCIA 

TOTAL 
2006 

SECRE 270 4 7 11 0 292 
DIFIS 138 5 21 8 0 172 

DINOR 48 2 19 0 0 69 
DIRAD 40 6 10 0 0 56 
OUVID 3 2 5 4 0 14 
DIPEC 0 0 12 0 0 12 
DIREX 0 4 0 0 0 4 
DIPOM 2 0 1 0 0 3 
DILID 18 0 0 0 0 18 

PGBCB 0 3 0 0 0 3 
COGER 0 0 0 0 1 1 
TOTAL 519 26 75 23 1 644 
Fonte: Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.3 
*Vide Glossário para definição das siglas das áreas 

Tabela 14 - Distribuição das demandas no ano de 2006, por tipo de demanda  
TIPOS QUANTIDADE % 

RECLAMAÇÃO 519 80,6 
CRÍTICA 26 4,0 

SUGESTÃO 75 11,6 
ELOGIO 23 3,6 

DENÚNCIA 1 0,2 

DEMANDAS 

TOTAL 2006 644 100% 
Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.3 
*Vide Item 8.3.2 para definição dos tipos de demanda 

Tabela 15 - Distribuição das demandas em 2006, por área do Banco Central 

ÁREA* TOTAL 
2006 

% 

SECRE 292 45,3 
DIFIS 172 26,7 

DINOR 69 10,7 
DIRAD 56 8,7 
OUVID 14 2,2 
DIPEC 12 1,8 
DIREX 4 0,6 
DIPOM 3 0,5 
DILID 18 2,8 

PGBCB 3 0,5 
COGER 1 0,2 

DEMANDAS 

TOTAL 644 100% 
Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.3  
*Vide Glossário para definição das siglas das áreas 
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Observa-se que 91,4% das demandas dirigidas à Ouvidoria se referem somente a 

quatro áreas: a SECRE (45,3%), a DIFIS (26,7%), a DINOR (10,7%) e a DIRAD 

(8,7%). 

Cada um desses componentes organizacionais tem vários objetivos, constantes 

do site do Banco Central. Para cada um desses componentes, serão listados abaixo 

apenas aqueles que potencialmente podem constituir objeto de demanda na Ouvidoria 

por parte do cidadão: 

- SECRE: desenvolve atividades relacionadas à política de comunicação do 

Banco Central; gerenciava a CAP em 2006, antes da reestruturação de 2007; 

- DIFIS: zelar pelo cumprimento e aferir a eficácia das normas aplicáveis às 

instituições financeiras; 

- DINOR: propiciar à sociedade a transparência nas informações concernentes 

ao SFN; 

- DIRAD: assegurar a disponibilidade de recursos tecnológicos; responsável pelo 

sistema de atendimento telefônico.  

Uma vez identificadas as áreas do Banco Central mais críticas em relação à 

incidência de demandas na Ouvidoria, o relatório reconhece que a maioria das 

reclamações e críticas estão ligadas a atividades referentes ao processo de trabalho 

“Atendimento ao Cliente”. A ouvidoria procedeu ao mapeamento desse processo, 

identificando os temas recorrentes, apresentados na tabela 16. A partir disso e 

considerando-se a descrição de cada um desses temas, a Ouvidoria atuou na mediação 

do conflito envolvido, além de buscar o aperfeiçoamento do serviço fornecido em cada 

atividade, em sintonia com a linha de atuação definida pelo Banco Central. A tabela 17, 

elaborada pelo autor do presente estudo, procura classificar qual seria a conduta da 

ouvidoria para cada um desses temas. O autor deste estudo definiu três perfis de 

conduta. O primeiro perfil (mediação) e o segundo perfil (melhoria dos processos) 

refletem o duplo papel da Ouvidoria do Banco Central, conforme definido pelos votos 

de criação e modelagem e em linha com o conteúdo dos relatórios anuais de 2006 e 
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2007. O terceiro perfil de conduta (promoção da cidadania) corresponde ao referencial 

teórico de COSTA (1998). 

De modo geral, observa-se que os pontos fundamentais do primeiro relatório da 

Ouvidoria estão adequadamente cobertos pelo Relatório de 2006. O gênesis, o escopo 

de atuação e o papel do Ouvidor são claramente definidos. Apresenta-se uma análise 

detalhada das demandas ocorridas em 2006, identificando-se os temas mais recorrentes, 

com as respectivas causas possíveis.  

Por fim, ressalte-se que o Relatório de 2006 se encontra na íntegra no Anexo 5. 

Tabela 16 - Lista dos temas mais recorrentes em 2006  

TEMA DESCRIÇÃO 

Atendimento via 

telefone 0800 

- maior foco de descontentamento e de reclamações/críticas 
- apenas 23% do total das ligações telefônicas para a CAP estão 
sendo efetivamente atendidas 

Prazo de resposta 

ao cidadão 

- demora nas respostas é objeto de freqüentes reclamações 

Tarifas, filas e taxa 

de juros cobrados 

pelos Bancos 

- papel do Banco Central nessas matérias não está claro, o que 
leva o cidadão ao equívoco de que o órgão está omisso nessas 
questões 

Sistema BacenJud 

SCR** 

CADIN** 

E CCF** 

Fiscalização 

Regulamentação e 

normas 

- cidadão desconhece esse sistema/cadastro, a função do Banco 
Central em relação ao sistema/cadastro ou tem visão negativa 
sobre o sistema/cadastro 
- falta de uma maior divulgação dos objetivos e dos benefícios 
que o sistema/cadastro pode conferir a ele e à sociedade 
- cidadão (comum) tem dificuldade em entender as normas e o 
papel do Banco Central 
- cidadão pensa que os problemas são causados pelo Banco 
Central 
- clima de tensão no relacionamento do Banco Central com o 
cidadão 

- desgaste da imagem do Banco Central junto à sociedade 

Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.4/5  
*Vide Glossário para definição das siglas 
** a descrição dos sistemas e cadastros mencionados no presente estudo se encontra no 
Anexo 4. 
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Tabela 17 - Conduta da Ouvidoria em 2006* 
CONDUTA DA 

OUVIDORIA 

DESCRIÇÃO 

M
E

D
IA

Ç
Ã

O
 

M
E

L
H

O
R

IA
 

D
O

S 
PR

O
C

E
SS

O
S 

PR
O

M
O

Ç
Ã

O
 

D
A

 
C

ID
A

D
A

N
IA

 

maior foco de descontentamento e de 
reclamações/críticas (0800) X X  

apenas 23% do total das ligações telefônicas para 
a CAP estão sendo efetivamente atendidas X X  

Demora nas respostas é objeto de freqüentes 
reclamações X X  

papel do Banco Central nessas matérias não está 
claro, o que leva o cidadão ao equívoco de que o 
órgão está omisso nessas questões 

  X 

cidadão desconhece esse sistema/cadastro, a 
função do Banco Central em relação ao 
sistema/cadastro ou tem visão negativa sobre o 
sistema/cadastro 

 X X 

falta de uma maior divulgação dos objetivos e 
dos benefícios que o sistema/cadastro pode 
conferir a ele e à sociedade 

 X X 

cidadão (comum) tem dificuldade em entender as 
normas e o papel do Banco Central   X 

cidadão pensa que os problemas são causados 
pelo Banco Central  X X 

clima de tensão no relacionamento do Banco 
Central com o cidadão  X X 

desgaste da imagem do Banco Central junto à 

sociedade 
 X X 

* ação genérica fruto da reflexão do autor do presente estudo 

10.2 – RELATÓRIO DO ANO DE 2007 

O Relatório Anual de 2007 apresenta a mesma estrutura do Relatório Anual de 

2006, com a divisão em dois tópicos: “Apresentação” e “Aspectos Relevantes sobre as 

Demandas”. 
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No primeiro tópico, “Apresentação”, o relatório relembra o escopo da Ouvidoria 

e o duplo papel do Ouvidor: mediação da solução dos problemas e o aprimoramento do 

padrão de qualidade. 

Em seguida, enfatiza novamente a importância da divulgação de estatísticas e 

informações referentes à atuação da Ouvidoria. No fim desse tópico, é ressaltado o fato 

de os números referentes ao ano de 2006 se referirem ao período de março a dezembro 

daquele ano, visto que será realizada a comparação do ano de 2007 com o ano de 2006.  

Neste ponto, inicia-se o segundo tópico, “Aspectos Relevantes sobre as 

Demandas”. Neste tópico, repete-se o formato da análise, quantitativa e qualitativa, do 

relatório anterior, referentes às demandas realizadas em 2007, com os aspectos mais 

relevantes sendo destacados. O retrato geral dessa análise é resumido na tabela 18. 

Tabela 18 - Aspectos Relevantes sobre as Demandas 

Demandas Recebidas 

CATEGORIA ÁREA* RECLAMAÇÃO CRÍTICA SUGESTÃO ELOGIO DENÚNCIA 
TOTAL 

2007 
SECRE 902 14 70 135 0 1.121 
DIFIS 590 21 24 128 0 763 

DINOR 224 9 155 3 0 391 
DIRAD 97 12 72 6 0 187 
OUVID 92 23 18 19 0 152 
DIPEC 44 6 10 4 0 64 
DIREX 0 1 5 0 0 6 
DIPOM 0 1 4 0 0 5 
DILID 1 0 3 0 0 4 

PGBCB 0 1 0 0 0 1 
COGER 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 1.950 88 361 295 1 2.695 
Fonte: Relatório Anual da Ouvidoria, 2007 p.3 

*Vide Glossário para definição das siglas das áreas 

A seguir, o relatório realiza a análise qualitativo-horizontal, identificando os 

tipos de demanda mais freqüentes. Apura-se, deste modo, a seguinte distribuição de 

freqüência, apresentada na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Distribuição das demandas no ano de 2006, por tipo de demanda 
TIPOS QUANTIDADE % 

RECLAMAÇÃO 1.950 72,4 
CRÍTICA 88 3,3 

SUGESTÃO 361 13,4 
ELOGIO 295 10,9 

DENÚNCIA 1 0,0 

DEMANDAS 

TOTAL 2006 2.695 100% 
Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.3 
*Vide Item 8.3.2 para definição dos tipos de demanda 

Observa-se que quase 75,7% das demandas dirigidas à Ouvidoria se referem às 

reclamações ou críticas, portanto, refletindo e reforçando o papel da Ouvidoria em 

continuar a “garantir que a manifestação do cidadão sobre os serviços prestados pelo 

Banco Central seja apreciada pela Instituição” (Voto BCB nº. 198/2006). 

 

Em seguida, o relatório executa a análise qualitativo-vertical, identificando as 

áreas do Banco Central sobre as quais recai maior número de demandas. Relata-se, 

assim, a distribuição de freqüência, apresentada na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Demandas no ano de 2006, por área do Banco Central 

ÁREA* TOTAL 
2007 

% 

SECRE 1.121 41,6% 
DIFIS 763 28,3% 

DINOR 391 14,5% 
DIRAD 187 6,9% 
OUVID 152 5,6% 
DIPEC 64 2,4% 
DIREX 6 0,2% 
DIPOM 5 0,2% 
DILID 4 0,1% 

PGBCB 1 0,0% 
COGER 1 0,0% 

DEMANDAS 

TOTAL 2.695 100% 
Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.3  
*Vide Glossário para definição das siglas das áreas 
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Observa-se que 91,3% das demandas dirigidas à Ouvidoria se referem somente a 

quatro áreas: a SECRE (41,6%), a DIFIS (28,3%), a DINOR (14,5%) e a DIRAD 

(6,9%). 

Esses componentes organizacionais são os mesmos identificados pelo Relatório 

de 2006. Assim, não há, aparentemente, necessidade de se listar objetivos que 

potencialmente podem constituir objeto de demanda na Ouvidoria por parte do cidadão, 

a exemplo do realizado quando da análise do Relatório de 2006.  

A única ressalva dessa observação consiste na DIFIS que, a partir de agosto de 

2007, passou a “promover o atendimento ao cidadão, mediante a recepção, o 

tratamento e o acompanhamento de questões relativas às instituições sob a supervisão 

do Banco Central no que se refere a denúncias e a reclamações referentes ao 

descumprimento de normas de alçada do Banco Central” (Banco Central, 

Depes/UniBacen, Negócios do Banco Central, slide 62). De março de 2006 até julho de 

2007, essa competência pertencia a SECRE, precisamente à CAP. 

 Após a identificação das áreas do Banco Central que são mais críticas em 

relação à incidência de demandas na Ouvidoria, este relatório realça que o processo de 

trabalho “Atendimento ao Cliente” continua sendo o motivo principal das reclamações e 

críticas, espelhando o mesmo comportamento observado em 2006. 

 Novamente, foi realizado o mapeamento desse processo, identificando os temas 

recorrentes, apresentados na tabela 21. 

Comparando-se com o relatório de 2006, observa-se uma reclassificação dos 

temas. Por exemplo, os cadastros descritos separadamente no Relatório de 2006 

(BacenJud, SCR, CADIN e CCF) foram agrupados em “Cadastros”. Novos temas 

também surgiram como “Atendimento”, “Página na Internet”, “Meio Circulante”.  

O Relatório de 2007 apresenta informação mais detalhada que o Relatório de 

2006, no que tange à quantificação dos temas mais freqüentes, porém deixa de 

apresentar a descrição dos temas novos ou reclassificados. 
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Tabela 21 - Freqüência dos temas mais recorrentes   
TEMA TOTAL 2007 

Prazo de resposta* 588 

Serviço 0800* 271 

Atendimento* 166 

Página na Internet 152 

Cadastros 139 

Tarifas 120 

Meio Circulante 96 

Normas 90 

Fiscalização 61 

Taxa de Juros 45 

TOTAL DOS TEMAS MAIS FREQÜENTES 1.728 

Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.4 
* estão relacionados ao processo de trabalho “Atendimento ao Cliente” e respondem por 
38,0% do total de demandas recebidas em 2007. 

Outro fato relevante consiste no tema “Prazo de resposta” aparecer em primeiro 

lugar, seguido pelo tema “Serviço 0800”, situação oposta à informada pelo Relatório de 

2006. 

O relatório explicita as razões para o aumento de demandas relacionadas à 

demora no prazo de resposta que foi devido à “greve dos servidores do Banco Central 

ocorrida no 1º semestre de 2007, ao processo de reestruturação pelo qual passou a 

área de atendimento ao público, bem como ao fato de haver um serviço de ouvidoria 

implantado no Banco Central” (Relatório Anual da Ouvidoria, 2007 p.4). 

A justificativa, anteriormente apresentada, de “haver um serviço de ouvidoria 

implantado no Banco Central” reflete que a sociedade, representada por todo cidadão 

que acionou a Ouvidoria, estava carente de um instrumento de accountability vinculado 

aos atos governamentais praticados pelo Banco Central. 

Paralelamente, o aumento do número total de demandas de 644, em 2006, para 

2.695, em 2007, representando um expressivo acréscimo de 318%, corrobora a hipótese 

de existência dessa carência da sociedade. 
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Analogamente, o Relatório de 2007 apresenta as razões, notadamente vinculadas 

ao gerenciamento dos recursos humanos, que acarretaram reclamações do acesso pelo 

serviço 0800. São elas: “número reduzido de servidores no quadro do Banco Central 

disponíveis e qualificados para a função, bem como ao período de adaptação de 

servidores remanejados para a área de atendimento da Difis” (Relatório Anual da 

Ouvidoria, 2007 p.4). 

Em seguida, o Relatório de 2007 focaliza especificamente o processo de trabalho 

“Atendimento ao Cliente” que, conforme observado nos relatórios de 2006 e 2007, foi o 

motivo principal das reclamações e críticas. Tal processo apresentou 1.025 reclamações, 

em 2007, correspondendo a 38,0% das demandas registradas pela Ouvidoria. O perfil 

das reclamações relativas ao processo de trabalho “Atendimento ao Cliente” é 

apresentado na tabela 22. 

Tabela 22 - Reclamações relativas ao processo “Atendimento ao Cliente” 

TEMA TOTAL 
2007 

% 

demora no prazo de 
resposta 

588 41,6% 

telefone 0800 271 28,3% 

RECLAMAÇÕES 
RELATIVAS AO 
PROCESSO DE 

TRABALHO 
“ATENDIMENTO AO 

CLIENTE” outros tipos de 
atendimento* 

166 14,5% 

TOTAL 1.025 100% 
Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.4 
* insatisfação com a resposta, falta de infra-estrutura, atendimento presencial ou 
telefônico inadequado, etc. 

O Relatório de 2007 inova em relação ao Relatório de 2006, ao mapear os canais 

de acesso das demandas recebidas pela Ouvidoria. Talvez isso tenha sido inspirado pelo 

fato de o atendimento, via telefone 0800, ter sido o primeiro e segundo maior item de 

reclamações, respectivamente, em 2006 e 2007. 

O mapeamento dos canais de entrada revelou que 88,2% dos acessos ocorreram 

via internet, sendo que o telefone 0800 aparece em segundo lugar com 6,1%. A 

freqüência dos canais de entrada é apresentada na tabela 23. 
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Tabela 23 - Mapeamento dos canais de acesso em 2007 
CANAIS TOTAL 2007 % 
internet 2.376 88,2 

telefone 0800 165 6,1 
carta 148 5,5 

presencial 6 0,2 
TOTAL 2.695 100% 

Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2006 p.5 

O canal de acesso, via telefone 0800, apresenta um percentual significativamente 

inferior (6,1%) ao canal de maior acesso, a internet (88,2%). Isto, conjugado com o fato 

do segundo tema mais recorrente ser, coincidentemente, o serviço 0800, parece sugerir 

que o mapeamento dos canais de acesso pode ter tido a intenção de atenuar o problema 

do acesso via 0800. 

Posteriormente, o Relatório de 2007 aborda outros temas relativos às 

reclamações manifestadas, apresentados na tabela 24.  

Tabela 24 - Lista dos outros temas mais recorrentes em 2007 
TEMA DESCRIÇÃO TOTAL EM 2007 

reclamações sobre 
página do BC na 

internet 

referem-se a serviço “calculadora 
do cidadão”; dificuldades de 
pesquisa; acesso a links de 

relatórios e outras 

152 

cadastros CCF, SCR, CADIN, BacenJud e 
RDE/CBE 139 

tarifas 
veementes manifestações por parte 

dos cidadãos 
 

120 

meio circulante falta de moedas de pequeno valor 
escassez de cédulas de R$ 1. 96 

Fonte: elaborado a partir do Relatório Anual da Ouvidoria, 2007 p.4/5  

Não foram apresentadas descrições para os temas restantes “Normas”, 

“Fiscalização” e “Taxa de Juros”. Ressalte-se que, em 2007, foram identificados 10 

(dez) temas mais recorrentes contra 8 (oito) temas mais recorrentes em 2006. 

A exemplo da análise dos dados de 2006, a tabela 25, elaborada pelo autor do 

presente estudo, procura classificar qual seria o perfil de conduta para cada um desses 

temas, baseando-se no duplo papel da Ouvidoria do Banco Central e no referencial 

teórico de COSTA (1998). 
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Tabela 25 - Conduta da Ouvidoria em 2007* 
CONDUTA DA 

OUVIDORIA 

DESCRIÇÃO 

M
E

D
IA

Ç
Ã

O
 

M
E

L
H

O
R

IA
 

D
O

S 
PR

O
C

E
SS

O
S 

PR
O

M
O

Ç
Ã

O
 

D
A

 
C

ID
A

D
A

N
IA

 

greve dos servidores do Banco Central ocorrida 

no 1º semestre de 2007 
** X  

processo de reestruturação pelo qual passou a 

área de atendimento ao público 
 X  

fato de haver um serviço de ouvidoria 

implantado no Banco Central 
X X X 

número reduzido de servidores no quadro do 

Banco Central disponíveis e qualificados para a 

função (SERVIÇO 0800) 

 X  

 período de adaptação de servidores remanejados 

para a área de atendimento da Difis 
 X  

serviço “calculadora do cidadão”; dificuldades 

de pesquisa; acesso a links de relatórios e outras 
 X  

CCF, SCR, CADIN, BacenJud e RDE/CBE  X X 

manifestações por parte dos cidadãos 

(TARIFAS) 
  X 

falta de moedas de pequeno valor (observação)   X 

escassez de cédulas de R$ 1 (observação)  X  

* ação genérica fruto da reflexão do autor do presente estudo 
** Ouvidoria do Banco Central não é ouvidoria interna 

De modo geral, observa-se que o Relatório de 2007 reflete a ascensão da 

importância da Ouvidoria na estrutura organizacional do Banco Central, fruto 

provavelmente da divulgação crescente desse componente organizacional, em conjunto 

com a carência da sociedade em se manifestar sobre os serviços prestados pelo Banco 
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Central. O Relatório de 2007 apresenta uma riqueza de informações melhor, se 

comparado ao Relatório de 2006, o que também era esperado pelo próprio 

desenvolvimento da Ouvidoria na organização. Em suma, a Ouvidoria apresenta fortes 

indícios de estar trilhando o caminho certo, rumo aos seus papéis relacionados à 

mediação, à melhoria dos processos e à promoção da cidadania. 

Por fim, ressalte-se que o Relatório de 2007 se encontra na íntegra no Anexo 6. 

10.3 – SOB A ÓTICA DO REFERENCIAL TEÓRICO 

10.3.1 NATUREZA DOS PROBLEMAS BUROCRÁTICOS 

Conforme visto anteriormente, no Capítulo 5, existem cinco naturezas de 

problemas da administração burocrática, conforme COSTA (1998). Essas naturezas são 

estrutural, processual, comunicativa, cultural e política. 

Mediante as informações obtidas nos Relatórios de 2006 e de 2007, 

principalmente no que tange aos temas mais recorrentes e suas respectivas descrições, 

foram elaboradas cinco tabelas de 26 a 30, nas quais procurou-se identificar e mapear 

quais temas e descrições corresponderiam às cinco naturezas de problemas, definidas 

por COSTA (1998). Note-se que as palavras que levaram cada par, de tema e descrição, 

a ser enquadrado em determinada natureza de problema foram sublinhadas. 

Várias considerações podem ser feitas a partir do mapeamento realizado. A 

primeira consiste na observação de que todos os pares puderam ser enquadrados em 

pelo menos um tipo de natureza. Isto pode indicar que a categorização proposta por 

COSTA (1998) é exaustiva, pelo menos em relação ao caso do Banco Central. 

A segunda consideração se refere à atuação que a Ouvidoria pode ter em face de 

determinado tipo de problema, conforme exemplificado por COSTA (1998). Segundo 

esse autor, a ouvidoria pode atuar como instrumento de desburocratização; como um 

controle externo de qualidade; como instância capaz de escutar a demanda e outras 

providências decorrentes, ter função pedagógica ou agência de democracia (COSTA, 

1998, p. 164/169). 
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Assim, é possível perceber que as 3 (três) ações genéricas (mediação, melhoria 

dos processos e promoção da cidadania), propostas pelo autor do presente trabalho, para 

classificar a conduta da Ouvidoria, em 2006 e 2007 (tabelas 13 e 21), convergem para 

os 5 (cinco) tipos de atuação exemplificados por COSTA (1998). Mais uma vez, 

constata-se aderência do referencial teórico de COSTA (1998) com a prática, ou seja, 

com o estudo de caso apresentado. 

 

 

Tabela  26 - Temas relacionados aos problemas de natureza estrutural  
TEMA DESCRIÇÃO 

Atendimento via 
telefone 0800 

- apenas 23% do total das ligações telefônicas para a CAP estão 
sendo efetivamente atendidas (2006) 
- número reduzido de servidores no quadro do Banco Central 
disponíveis e qualificados para a função (SERVIÇO 0800) 
(2007) 
- período de adaptação de servidores remanejados para a área de 
atendimento da Difis (2007) 

Prazo de resposta 
ao cidadão 

- demora nas respostas é objeto de freqüentes reclamações 
(2006) 
- greve dos servidores do Banco Central ocorrida no 1º semestre 
de 2007 (2007) 
- processo de reestruturação pelo qual passou a área de 
atendimento ao público (2007) 
- fato de haver um serviço de ouvidoria implantado no Banco 
Central (2007) 

reclamações sobre 
página do BC na 

internet 

referem-se a serviço “calculadora do cidadão”; dificuldades de 
pesquisa; acesso a links de relatórios e outras (2007) 

Meio circulante - falta de moedas de pequeno valor (2007) 
- escassez de cédulas de R$ 1 (2007) 
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Tabela  27 - Temas relacionados aos problemas de natureza processual 
TEMA DESCRIÇÃO 

Prazo de resposta 
ao cidadão 

- demora nas respostas é objeto de freqüentes reclamações 
(2006) 
- fato de haver um serviço de ouvidoria implantado no Banco 
Central (2007) 

Sistema BacenJud 
SCR 

CADIN 
e CCF 

Fiscalização 
Regulamentação e 

normas 

- falta de uma maior divulgação dos objetivos e dos benefícios 
que o sistema/cadastro pode conferir a ele e à sociedade (2006) 
- cidadão (comum) tem dificuldade em entender as normas e o 
papel do Banco Central (2006) 

Reclamações sobre 
página do BC na 

internet 

referem-se a serviço “calculadora do cidadão”; dificuldades de 
pesquisa; acesso a links de relatórios e outras (2007) 

 
Tabela 28 - Temas relacionados aos problemas de natureza comunicativa 

TEMA DESCRIÇÃO 

Prazo de resposta 
ao cidadão 

- demora nas respostas é objeto de freqüentes reclamações 
(2006) 
- fato de haver um serviço de ouvidoria implantado no Banco 
Central (2007) 

Tarifas, filas e taxa 
de juros cobrados 

pelos Bancos 

- papel do Banco Central nessas matérias não está claro, o que 
leva o cidadão ao equívoco de que o órgão está omisso nessas 
questões (2006) 

Sistema BacenJud 
SCR 

CADIN 
e CCF 

Fiscalização 

Regulamentação e 
normas 

- cidadão desconhece esse sistema/cadastro, a função do Banco 
Central em relação ao sistema/cadastro ou tem visão negativa 
sobre o sistema/cadastro (2006) 
- falta de uma maior divulgação dos objetivos e dos benefícios 
que o sistema/cadastro pode conferir a ele e à sociedade (2006) 
- cidadão (comum) tem dificuldade em entender as normas e o 
papel do Banco Central (2006) 
- cidadão pensa que os problemas são causados pelo Banco 
Central (2006) 
- clima de tensão no relacionamento do Banco Central com o 
cidadão(2006) 
- desgaste da imagem do Banco Central junto à sociedade 
(2006) 

Reclamações sobre 
página do BC na 

internet 

referem-se a serviço “calculadora do cidadão”; dificuldades de 
pesquisa; acesso a links de relatórios e outras (2007) 
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Tabela 29 - Temas relacionados aos problemas de natureza cultural 
TEMA DESCRIÇÃO 

Atendimento via 
telefone 0800 

- número reduzido de servidores no quadro do Banco Central 
disponíveis e qualificados para a função (SERVIÇO 0800) 
(2007) 
- período de adaptação de servidores remanejados para a área de 
atendimento da Difis (2007) 

Prazo de resposta 
ao cidadão 

- greve dos servidores do Banco Central ocorrida no 1º semestre 
de 2007 (2007) 

Tarifas, filas e taxa 
de juros cobrados 

pelos Bancos 

- papel do Banco Central nessas matérias não está claro, o que 
leva o cidadão ao equívoco de que o órgão está omisso nessas 
questões (2006) 

Sistema BacenJud 
SCR 

CADIN 
e CCF 

Fiscalização 

Regulamentação e 
normas 

- cidadão desconhece esse sistema/cadastro, a função do Banco 
Central em relação ao sistema/cadastro ou tem visão negativa 
sobre o sistema/cadastro(2006) 
- cidadão (comum) tem dificuldade em entender as normas e o 
papel do Banco Central (2006) 
- cidadão pensa que os problemas são causados pelo Banco 
Central (2006) 
- clima de tensão no relacionamento do Banco Central com o 
cidadão(2006) 
- desgaste da imagem do Banco Central junto à sociedade 
(2006) 

Tabela 30 - Temas relacionados aos problemas de natureza política  
TEMA DESCRIÇÃO 

Prazo de resposta 
ao cidadão 

- greve dos servidores do Banco Central ocorrida no 1º semestre 
de 2007 (2007) 
- fato de haver um serviço de ouvidoria implantado no Banco 
Central (2007) 

Tarifas, filas e taxa 
de juros cobrados 

pelos Bancos 

- papel do Banco Central nessas matérias não está claro, o que 
leva o cidadão ao equívoco de que o órgão está omisso nessas 
questões (2006) 

Sistema BacenJud 
SCR 

CADIN 
e CCF 

Fiscalização 

Regulamentação e 
normas 

- cidadão desconhece esse sistema/cadastro, a função do Banco 
Central em relação ao sistema/cadastro ou tem visão negativa 
sobre o sistema/cadastro (2006) 
- falta de uma maior divulgação dos objetivos e dos benefícios 
que o sistema/cadastro pode conferir a ele e à sociedade (2006) 
- cidadão (comum) tem dificuldade em entender as normas e o 
papel do Banco Central (2006) 
- cidadão pensa que os problemas são causados pelo Banco 
Central (2006) 
- clima de tensão no relacionamento do Banco Central com o 
cidadão (2006) 
- desgaste da imagem do Banco Central junto à sociedade 
(2006) 
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10.3.2 RESPONSABILIZAÇÃO DA BUROCRACIA 

A classificação dos tipos de controle da burocracia, elaborada por GRUBER 

(1997), citada em BELLISOMI (2003, p.13), pode ser utilizada para posicionar a 

Ouvidoria do Banco Central, com relação ao controle do processo decisório e do 

conteúdo da decisão. 

Nos Relatórios de 2006 e 2007, pode-se encontrar alguns fragmentos textuais, 

que mesmo sendo indiretos, podem indicar o tipo de controle que a Ouvidoria estaria 

exercendo sobre a burocracia do Banco Central. A tabela 31 apresenta os indícios 

textuais, encontrados pelo autor do presente estudo, que se relacionam a cada tipo de 

controle formulado por GRUBER (1987). Foi utilizado o método de análise do 

conteúdo, para identificar os fragmentos textuais que poderiam representar, ou não, os 

tipos de controle definidos por GRUBER (1987). 

Tabela 31 – Posicionamento da Ouvidoria quanto ao tipo de controle* 

Controle através da 
participação 

“dar início a tratativas com as áreas diretamente por elas 
responsáveis, visando não somente a solução das demandas 
do cidadão no menor prazo possível mas também o 
aperfeiçoamento do serviço a ele prestado” (2006, p. 4) 

Controle através da 
relação com os 

clientes 

“mediar a solução dos problemas” (2006, p. 3) 
 

Controle através da 
busca do interesse 

público 

“divulgar de forma regular estatísticas e informações geradas 
a partir de sua atuação” (2006, p. 3) 
 

Controle através da 
accountability 

 

“além de mediar a solução dos problemas apontados pelo 
cidadão, atuar junto às demais áreas no sentido de aprimorar 
o padrão de qualidade dos serviços prestados pela 
Instituição” (2006, p. 3) 
“divulgar de forma regular estatísticas e informações geradas 
a partir de sua atuação” (2006, p. 3) 

* o número entre parênteses indica o ano do Relatório de Ouvidoria e a respectiva 
página da citação 

Ressalte-se que, ao utilizar esse arcabouço teórico para categorização do tipo de 

controle, consideramos a Ouvidoria como porta-voz do cidadão que, por sua vez, 

representa a sociedade na interação com o Banco Central. 
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Portanto, pode-se concluir que existe um controle da burocracia, por parte da 

Ouvidoria do Banco Central, quando essa ouvidoria auxilia e melhora a geração da 

solução pela área, quando media a solução e quando torna a sua própria atuação 

transparente para a sociedade, fazendo com que o interesse público se torne mais 

explícito. É bom frisar que várias normas do Banco Central são submetidas a audiências 

públicas, antes de entrarem em vigência, e isso, de fato, constitui um controle através da 

busca do interesse público. 

Em seguida, considerando-se a Ouvidoria como porta-voz do cidadão, a 

Ouvidoria diretamente subordinada à Presidência e a Ouvidoria como “âmbito de 

atuação: ... O Ouvidor tem assegurado amplo acesso às informações da Instituição” 

(Voto BCB 198/2006), não foi encontrado, nas fontes de informações selecionadas, 

qualquer indício de não aceitação da Ouvidoria por parte da burocracia do Banco 

Central. 

Quanto ao conceito de accountability, a análise realizada nesse capítulo indica 

que, neste curto período de pouco mais de 2 (dois) anos de existência, a Ouvidoria do 

Banco Central se posiciona como um instrumento valioso para a prática desse conceito. 

Por um lado, no âmbito interno do Banco Central, a Ouvidoria desponta como 

um componente administrativo de alto valor agregado, pois tem a capacidade de realizar 

uma crítica institucional neutra, imparcial e, principalmente, alimentada, na grande 

maioria, por insatisfações legítimas, até mesmo ingênuas. Sua utilização crescente pela 

sociedade espelha esse fato. 

Por outro lado, no aspecto externo ao Banco Central, a Ouvidoria se destaca, 

inclusive em comparação a instrumentos mais tradicionais e poderosos de 

accountability, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. Esse 

destaque advém do fato de a Ouvidoria operar no varejo, com um grande volume de 

reclamações, pequenas no contexto nacional, mas enormes na percepção de cada 

cidadão atendido pela Ouvidoria. 
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10.4 – SUGESTÃO DO AUTOR PARA UM ÍNDICE DE 

DESEMPENHO DA OUVIDORIA (IDO) 

O autor do presente trabalho pediu à sua namorada que folheasse uma das 

inúmeras versões preliminares, visando talvez justificar as horas em que esteve ausente 

da companhia dela. Após ter folheado um pouco do material, ela fez o seguinte 

comentário: “Mas é claro que a Ouvidoria só recebe reclamações, nunca elogios!”. Na 

réplica de tal comentário, o autor mostrou os números de reclamações, críticas, 

sugestões e elogios, ocorridos em 2006 e 2007, mas teve dificuldade em afirmar se o 

número de elogios e sugestões, em relação ao número de reclamação e críticas, 

aumentou ou não, entre 2006 e 2007. 

Dessa dificuldade, o autor derivou a idéia da construção de um Índice de 

Desempenho da Ouvidoria (IDO), calculado da seguinte forma: 

IDO = (reclamações + críticas) / (sugestões + elogios) 

Dentro da filosofia concernente à Ouvidoria, quanto menor for o IDO, melhor a 

organização estaria sendo administrada, sob o prisma burocrático, ou gerenciada, sob a 

ótica do New Public Managment. 

Obviamente, faz-se a ressalva que um índice consiste num modo simples e 

rápido de sintetizar várias informações. Porém, um índice se mostra acentuadamente útil 

para fins de comparação. Assim sendo, a tabela 32 apresenta o IDO do Banco Central 

em 2006 e 2007. 

Tabela 32 - Índice de Desempenho da Ouvidoria 
2006 2007 IDO 5,6 3,1 

Observa-se que o IDO foi reduzido em 44%, entre 2006 e 2007. Claro que esse 

resultado deve ser interpretado à luz de outros fatos importantes, como, por exemplo, o 

início da operação da Ouvidoria, em março de 2006, e a curva ascendente de divulgação 

desse componente organizacional, a partir desse marco temporal. 
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Nesse sentido, a mensuração desse índice, nos próximos anos, pode constituir 

um instrumento valioso para a avaliação do desempenho da Ouvidoria do Banco 

Central, em conjunto com outros tipos de análise quantitativa e qualitativa, conforme 

abordado no item 10.5 do presente estudo. 

Por último, procurou-se validar este índice com a própria organização objeto 

do presente estudo - o Banco Central. Para isso, a autor do presente estudo enviou e-

mails ao Ouvidor do Banco Central e ao Chefe do Departamento de Normas. As 

correspondências trocadas constam do Anexo 7. 

O Ouvidor-substituto realizou ensaios com o indicador proposto, avaliando 

positivamente o uso desse índice. Quanto ao Chefe do Departamento de Normas, sua 

opinião expressa a obviedade do índice, recomendando outros contatos, a seu ver, mais 

adequados. O autor considera que o óbvio também necessita ser descoberto, pois nem 

sempre é tão visível como se pode supor. 

Conclui-se preliminarmente pela utilidade do índice proposto. 

10.5 – DADOS DO ANO DE 2008 

Quando do fechamento desse estudo, o Ouvidor substituto disponibilizou os 

dados gerais da Ouvidoria, em 2008, relativos ao período de janeiro a junho desse ano. 

As informações disponibilizadas encontram-se no Anexo 8 e serão analisadas 

de forma semelhante aos dados de 2006 e 2007. A tabela 33 retrata a atuação da 

ouvidoria no 1º semestre de 2008. 

Tabela 33 - Distribuição das demandas no 1º semestre de 2008, por tipo de demanda 
TIPOS QUANTIDADE % 

RECLAMAÇÃO 569 38,8 
CRÍTICA 163 11,1 

SUGESTÃO 581 39,6 
ELOGIO 154 10,5 

DENÚNCIA 0 0,0 

DEMANDAS* 

TOTAL 2006 1.467 100% 
Fonte: Ouvidoria do Banco Central 
*Vide Item 8.3.2 para definição dos tipos de demanda 
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Investigou-se como os percentuais de cada tipo de demanda variou de 2006 a 

2007, obtendo-se o resultado constante da tabela 34. 

Tabela 34 - Distribuição das demandas entre 2006 e 2008, por tipo de demanda 
2006 2007 2008** TIPOS* No. % No. % No. % 

RECLAMAÇÃO 519 80,6 1.950 72,4 1.138 38,8 
CRÍTICA 26 4,0 88 3,3 326 11,1 

SUGESTÃO 75 11,6 361 13,4 1.162 39,6 
ELOGIO 23 3,6 295 10,9 308 10,5 

DENÚNCIA 1 0,2 1 0,0 0 0,0 
TOTAL ANUAL 644 100% 2.695 100% 2.934 100% 

Fonte: Ouvidoria do Banco Central 
*Vide Item 8.3.2 para definição dos tipos de demanda 
** os quantitativos foram multiplicados por 2 para prever o volume anual, os 
percentuais independem do ajuste para a base anual 

Admitindo-se um comportamento para o 2º. semestre, idêntico ao do 1º. 

semestre, podem ser feitas as seguintes observações: 

1. o crescimento vertiginoso (318%) do número de demandas, de 2006 para 

2007, parece ter sido conseqüência da divulgação desse novo canal de 

comunicação entre o Banco Central e o cidadão. Entre 2007 e 2008, o 

crescimento (9%) foi bem menor, talvez indicando a entrada da 

Ouvidoria na fase da maturidade; 

2. A composição dos tipos de demanda praticamente não se alterou de 2006 

para 2007, com a soma de reclamações e críticas respondendo por 85% e 

76%, respectivamente. Por outro lado, em 2008, a soma de reclamações e 

críticas correspondeu a somente 50%. Isto é conseqüência do 

crescimento do percentual de sugestões que, em 2006 e 2007, eram, 

respectivamente, 12% e 13%, mas passaram a representar 40% em 2008. 

3. Conforme visto no item 10.4, o ouvidor substituto ressaltou o cuidado 

que o Banco Central deve ter em relação às sugestões, pois muitas são 

inviáveis em face da legislação vigente (vide Anexo 7). 
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4. No entanto, acreditamos ser possível construir a hipótese de que a 

Ouvidoria do Banco Central está sendo gradativamente interpretada 

como um controle através da relação com os clientes (GRUBER, 1987), 

funcionando como um canal para transmitir mais informação sobre as 

necessidades dos cidadãos, correntistas ou não, em relação ao SFN. 

5. Além disso, a queda na soma das reclamações e das críticas pode 

corroborar a hipótese da atuação da Ouvidoria como instrumento de 

aprimoramento do padrão de qualidade dos serviços prestados. 

6. Os dados do 1º. semestre de 2008 apresentam um IDO bastante reduzido, 

conforme tabela 35. 

Tabela 35 - Índice de Desempenho da Ouvidoria (2006 a 2008) 
2006 2007 2008 IDO 5,6 3,1 1,0 

Por último, é importante ressaltar que, em 2008, foi criado um novo item na 

estatística da Ouvidoria do Banco Central denominado “BC - OUVIDORIA - CANAL 

IMPRÓPRIO”. Este tipo de reclamação ocorre, quando o cidadão registra uma demanda 

na Ouvidoria do Banco Central contra um banco, consórcio ou cooperativa, apesar dos 

alertas indicando “Reclamações contra Instituições Financeiras serão automaticamente 

canceladas” (Anexo 9). Este tipo de reclamação deveria ser direcionado à CAP, por não 

se tratar de serviços prestados pelo Banco Central. 

Observe-se que, ao expurgamos as reclamações referentes ao canal impróprio, 

que totalizam 112 (cento e doze), o IDO se reduz para 0,9.   
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há dúvidas de que a criação da Ouvidoria de Banco Central, em março de 

2006, trouxe vários e importantes benefícios, tanto para a organização como para a 

sociedade.  

As informações contidas nos Relatórios de 2006 e 2007 são testemunhas do 

quanto se ganhou em termos de conhecimento. O crescimento vertiginoso do número de 

demandas, entre 2006 e 2007, espelha inequivocamente a carência da sociedade em 

manifestar sua (in)satisfação, o que implica necessariamente no caráter indispensável de 

se manter a Ouvidoria. 

O conhecimento obtido pela atuação da Ouvidoria diz respeito aos processos 

internos do Banco Central e, tão importante quanto, se refere também ao nível de 

informação e percepção que a sociedade tem do Banco Central. 

Portanto, tem-se à disposição dos gestores públicos um conhecimento de valor 

agregado para o Banco Central que pode contribuir para o realinhamento estratégico da 

organização. Esse realinhamento sem dúvida contribuirá para a valorização da cidadania 

e, conseqüentemente, da democracia. 

Além disso, correlacionando-se as informações constantes nos Relatórios de 

2006 e 2007 com a concepção e modelagem definidas pelos votos de Diretoria, pode-se 

observar qualitativamente uma aderência substancial da prática em relação à 

modelagem.  

Na atuação da Ouvidoria, em somente 2 (dois) anos, importantes falhas 

estruturais, processuais, comunicativas, culturais e políticas foram identificadas e 

parecem abranger grande parte da problemática da administração burocrática no Banco 

Central. Esse mapeamento e diagnóstico abrangente são bastante favoráveis. Como os 

problemas são inter-relacionados, as soluções não podem ser pontuais. 
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O Capítulo 9, Central de Atendimento ao Público, teve como objetivo apresentar 

o contexto organizacional conturbado em que se insere o processo de trabalho 

“Atendimento ao Público”. O relato desse contexto, realizado a partir de revistas 

editadas pelo sindicato do Banco Central, teve dois propósitos. 

O primeiro, mais imediato, foi obter uma opinião crítica, até mesmo ácida, 

acerca da dinâmica da evolução da CAP ao longo do tempo. Este propósito funcionou 

como um sustentáculo para a validação parcial das oportunidades de aperfeiçoamento 

da CAP, identificadas pela Ouvidoria. 

O segundo propósito consistiu em apresentar, do ponto de vista do “trabalho” 

(leia-se sindicato) e não do “capital” (leia-se Banco Central), as disfunções da 

administração burocrática. Disfunções representadas por reestruturações, centralizações, 

descentralizações, remanejamentos, problemas de tecnologia etc. Deve-se lembrar que 

tudo se originou no patrimonialismo, seguido pela burocracia e pelo New Public 

Management. 

A partir da atuação da Ouvidoria, o processo de trabalho “Atendimento ao 

Público” foi identificado como portador de uma patologia crônica, no que tange à 

interação do Banco Central com o cidadão. Há agora uma crítica institucional, gerada e 

validada pela Ouvidoria. A partir desse diagnóstico e lembrando-se dos cinco tipos de 

problemas da administração burocrática, definidos por COSTA (1998), pode-se inferir 

que o Banco Central dispõe de elementos necessários e suficientes para reformatar esse 

processo de trabalho. 

As tabelas 16 e 21 apresentaram alguns dos temas mais recorrentes da 

Ouvidoria: tarifas, filas, taxa de juros cobrados pelos bancos, cadastros, fiscalização, 

regulamentação e normas. As descrições sobre a incidência desses temas revelam um 

denominador comum, composto pelo desconhecimento do sistema/ cadastro, do papel e 

da função do Banco Central em relação ao sistema/cadastro, pela visão negativa sobre o 

sistema/cadastro, pela atribuição equivocada da culpa ao Banco Central e pelo não 

entendimento das normas. 
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Seria ingênuo pensar que somente por iniciativa isolada do Banco Central tais 

demandas seriam atenuadas. De fato, as descrições apontam falhas sistêmicas referentes 

à cidadania e, particularmente, no que tange ao nível educacional e de informação da 

população. A educação do cidadão é imprescindível. Contudo, além de ser necessário 

ter a quem se cobrar, é necessário saber cobrar. Nesse sentido, a educação e o 

conhecimento poderiam minimizar a confusão acerca dos papéis de cada instituição 

governamental. Não basta apenas permitir que o cidadão exerça seu direito de realizar 

uma reclamação, uma queixa, uma denúncia, ou mesmo um elogio. É imprescindível 

capacitá-lo para a correta operacionalização de sua cidadania e dos seus direitos. 

Assim, o presente estudo recomenda que esforços sejam feitos, no sentido de 

uma implantação sistêmica de ouvidorias nos três níveis da administração pública. 

Dessa forma, a cidadania será um elemento real em nossa sociedade. 

No caso do Banco Central, algumas cobranças de atuação eram visivelmente 

injustas e improcedentes. Um grande número de temas das reclamações e críticas, 

apresentadas à Ouvidoria era motivado pelo desconhecimento do papel e das atribuições 

do Banco. A conseqüência imediata era o desgaste da imagem do Banco Central junto à 

sociedade. 

A cobrança de atuação deve ser exercida sobre a instituição que tem gerência 

sobre o assunto e capacidade para respondê-la. Enquanto a ouvidoria estiver presente 

somente em algumas instituições, a cobrança pode recair indevidamente. Ao mesmo 

tempo, as outras instituições, desprovidas de ouvidoria, se encontram erroneamente 

eximidas do compromisso de prestar contas (accountability) ao cidadão.   

Quanto ao perfil da interação entre a administração pública e seu público, 

relembrando as observações de CAMPOS (1990), observa-se que a cultura de 

atendimento ao público se posiciona, de fato, contra o público. Isto é comprovado, 

empiricamente, na observação do perfil dos servidores alocados nos postos de 

atendimento ao público, que estão, via de regra, desmotivados e no final de carreira. 
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Urge que se mude essa cultura, drasticamente, valorizando-se os dois lados da 

relação: o servidor público e o cidadão. O primeiro, como representante oficial do 

Estado, deve ser valorizado como parte de uma engrenagem produtora de políticas 

públicas favoráveis à cidadania. O segundo deve ser capacitado e desenvolvido, 

inclusive pelo Estado, para exercer sua cidadania, praticando seus direitos e deveres, e 

constituindo um elemento externo importante para a melhoria de qualidade da 

administração pública. A ouvidoria pode ser o catalisador da relação construtiva do 

servidor público com o cidadão.  

A ouvidoria não pode ser percebida como um mero componente administrativo 

adicional, pois isso é análogo a avaliar um iceberg pela sua ponta. A maturidade de toda 

ouvidoria é alcançada pela alteração do modus operandi social dos cidadãos brasileiros. 

A insistência no exercício da cidadania e a condenação de práticas nocivas da 

administração pública (ex. clientelismo e favoritismo) devem ser atos comuns. A 

efetivação do conceito de accountability também depende de elementos exógenos à 

burocracia institucional. 

A implantação de uma ouvidoria também pode ser vista como a adoção de um 

processo de gestão, adicional e complementar, que identifica na organização escopos 

passíveis de melhoria. A necessidade de divulgação de resultados pelas ouvidorias, 

mediante o uso intensivo de indicadores, resulta numa quantificação mais precisa e 

oportuna do grau de qualidade existente na interação organização-cliente. No caso das 

organizações públicas, a melhoria da qualidade se transforma na intensificação da 

cidadania e vice-versa. 

Importante salientar o que talvez constitua uma originalidade na literatura 

acadêmica sobre ouvidoria. Trata-se do Índice de Desempenho da Ouvidoria (IDO) que 

pode vir a constituir a síntese numérica do conceito de accountability, conforme 

descrito no item 10.4. 

Além do exposto anteriormente, deve-se ressaltar que, no Capítulo 10, Análise 

do Caso, foram apresentadas várias considerações acerca da Ouvidoria do Banco 

Central. Tais considerações não serão replicadas neste capítulo. 
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A conclusão que se pode obter do presente estudo consiste em compreender a 

Ouvidoria como uma manifestação visível, acessível, tangível, que dialoga, 

personificada e mensurável do conceito de accountability. Visível por estar presente no 

organograma. Acessível pelos canais de acesso (internet, 0800, carta e presencial). 

Tangível pelos servidores que compõem a equipe de trabalho e que dialoga por escutar, 

entender, compreender, examinar, sugerir e responder de volta ao cidadão. 

Personificada na figura do Ouvidor em seu duplo papel. Mensurável pela divulgação do 

desempenho mediante estatísticas e relatórios. 

É interessante observar como um conceito tão difícil e abstrato como o de 

accountability, cuja existência, no Brasil, é posta em dúvida por alguns acadêmicos, 

pode ser concretizada com uma equipe reduzida de cinco servidores, como no caso do 

Banco Central. 
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12.  LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO E SUGESTÕES 

PARA UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA 

A primeira limitação do presente estudo consiste no horizonte temporal da 

avaliação da Ouvidoria de 2 (dois) anos. O primeiro ano, por ser logicamente o ano da 

criação e implantação, pode ser considerado um ano atípico em critérios quantitativos, 

principalmente se considerarmos que a Ouvidoria só começou a funcionar em março de 

2006. 

Visto que não há relatórios semestrais e o ano de 2008 ainda não acabou, não se 

pode tampouco projetar nenhuma tendência do comportamento quantitativo da 

Ouvidoria. Assim, a partir dessa limitação, sugere-se uma nova linha de pesquisa que 

contemple uma janela de tempo mais generosa. 

Uma segunda limitação reside no fato da CAP ter apresentado profundas 

transformações num período recente e curto. A última transformação ocorreu, em 

agosto de 2007, quando foi transferida para a Difis. Como a CAP constitui o núcleo das 

reclamações, suas alterações influenciam tanto o formato como o conteúdo da interação 

do Banco Central com o cidadão e, por conseguinte, o desempenho da Ouvidoria como 

radar institucional. Assim, o fato de termos um objeto de pesquisa mutante compromete 

o estudo científico. A partir disso, pode-se recomendar que um futuro estudo contemple 

um período de tempo com estabilidade da CAP. 

Uma terceira limitação se refere ao sigilo bancário. A dissertação de 

BELISSOMI (2003), sobre Ouvidoria de Santo André (SP), afirmava que a publicidade 

da atuação da ouvidoria era um importante elemento de responsabilização da 

administração. Entretanto, devido ao sigilo bancário, o acesso ou divulgação de cases da 

Ouvidoria do Banco Central é restrito, limitando parcialmente a publicidade da 

Ouvidoria. 

Quanto às sugestões para uma nova agenda de pesquisa, a primeira, tendo em 

vista que o Banco Central é um órgão regulador, seria realizar estudos comparativos 

com ouvidorias de outros órgãos reguladores, como, por exemplo: CVM, SUSEP, 
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ANATEL, SUSEP, ANEEL etc. Há características comuns às ouvidorias dos órgãos 

reguladores? 

Outra linha de pesquisa é comparar a Ouvidoria do Banco Central, que é uma 

autarquia federal, com as ouvidorias da administração direta como a Receita Federal e a 

Previdência Social. Haveria influência da natureza da administração? 

Outro ponto a ser investigado consiste no fato de os bancos centrais, pela sua 

própria razão de ser, fiscalizarem outros bancos. Assim, o cidadão que vem ao Banco 

Central corresponde ao cliente do banco comercial. Muitas vezes, o Banco Central, por 

si mesmo, já atua como mediador entre o cliente e o banco comercial. No caso, a 

Ouvidoria do Banco Central atua, tanto em relação ao banco comercial como em relação 

ao próprio Banco Central. Essa situação difere de quando um consumidor procura a 

ouvidoria da empresa fornecedora para fazer uma reclamação. Seriam as atuações 

dessas ouvidorias diferentes? 

Por outro lado, a missão, os objetivos estratégicos e, principalmente, as funções 

de cada banco central variam significativamente de país para país. Um estudo 

interessante consistiria em correlacionar as funções desempenhadas por bancos centrais 

de vários países com a natureza e perfil de atuação de suas respectivas ouvidorias. 

Além disso, o Banco Central ainda não criou uma ouvidoria interna. Pode-se 

alegar que uma ouvidoria interna também poderia contribuir para o aperfeiçoamento dos 

processos de gestão, incluindo a Ouvidoria (externa). De fato, um ambiente interno de 

trabalho com qualidade gera efeitos positivos na melhoria da qualidade da prestação de 

serviços ao cidadão, inclusive podendo-se edificar uma cidadania corporativa. Desse 

modo, o presente estudo poderia ser refeito com a consideração desse futuro 

componente organizacional. 

Um tema a ser investigado se refere à superposição ou não de papéis entre várias 

instituições de defesa do consumidor e do cliente. Exemplos são: Ministério Público 

(Núcleo de Defesa do Consumidor), Procuradoria de Defesa do Consumidor 

(PROCON), Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa etc. 
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13.  ALÉM DA CONCLUSÃO 

O Banco Central, através da Resolução 3.477, de 26/07/2007 e da Resolução 

3.489, de 29/08/2007, tornou obrigatória a instituição de componente organizacional de 

ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central. Uma das premissas dessa ação regulatória recai sobre a gestão de 

risco. A presença de ouvidorias, nas instituições financeiras, é vista como um incentivo 

ao aprimoramento da estrutura de gestão dos riscos operacionais associados a produtos e 

serviços comercializados por estas instituições. 

Outra premissa consiste na redução do custo de observância do órgão regulador. 

Por custo de observância, entende-se o grau do esforço de fiscalização do Banco 

Central. Com a criação de ouvidorias nas instituições financeiras, a grande maioria das 

demandas dos clientes poderá ser resolvida dentro dessas próprias instituições. Somente 

os conflitos que não estiverem dentro do escopo das instituições financeiras ou aqueles 

nos quais o cliente ainda se encontrar satisfeito serão objeto de esclarecimento por parte 

do Banco Central. Isto obviamente reduz o custo incorrido pelo Banco Central no que 

tange ao serviço de atendimento ao público. 

Além de se ressaltar essa importante mudança estrutural no SFN, é curioso 

observar que várias requisitos, referentes ao formato das ouvidorias nas instituições 

financeiras, se equivalem às características da Ouvidoria do Banco Central, criada em 

2006. A tabela 36 apresenta algumas dessas “coincidências”. 

Tabela 36 - Artigos da Resolução 3.477 relacionados à Ouvidoria do Banco Central   
Divulgação (art. 1º) Ampla divulgação sobre a existência, finalidade e forma de 

utilização, inclusive por meio dos canais de comunicação 
utilizados para difundir os produtos e serviços da instituição;  
Serviço ao Cliente: serviço gratuito de atendimento e 
identificado por meio de nºde protocolo 

Atribuições (art. 2º) 

Tratamento das reclamações; prestação de esclarecimentos; 
informação tempestiva aos reclamantes; propor medidas 
corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas; 
relatório semestral da ouvidoria; serviço gratuito de 
atendimento e identificado por meio de nºde protocolo 

Envolvimento da alta 
administração (art. 3º) 

Atuação: transparência, independência, imparcialidade e 
isenção 
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GLOSSÁRIO 

ABERJ: Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro 

ABO-RJ: Associação Brasileira de Ouvidores / Ombudsman - Seção Rio de Janeiro 

Audit: Auditoria Interna do Banco Central do Brasil 

CADIN: Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 

CAP: Central de Atendimento ao Público 

CCF: Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos 

Coger: Corregedoria-Geral do Banco Central do Brasil 

CRSFN: Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional Deafi: Departamento 

de Contabilidade e Execução Financeira 

Deban: Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos 

Decap: Departamento de Controle e Análise de Processos Administrativos Punitivos 

Decic: Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de 

Demandas de Informações do Sistema Financeiro 

Denor: Departamento de Normas do Sistema Financeiro 

Deorf: Departamento de Organização do Sistema Financeiro 

Depec: Departamento Econômico 

Depep: Departamento de Estudos e Pesquisas 

Depes: Departamento de Gestão de Pessoas e Organização 

Depin: Departamento de Operações das Reservas Internacionais 

Depla: Departamento de Planejamento e Orçamento 
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Derin: Departamento da Dívida Externa e de Relações Internacionais 

Deseg: Departamento de Segurança 

Desig: Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da 

Informação 

Desuc: Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias 

Desup: Departamento de Supervisão de Bancos e Conglomerados Bancários 

Difis: Diretoria de Fiscalização  

Dilid: Diretoria de Liquidações e Desestatização  

Dinor: Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro  

Dipec: Diretoria de Política Econômica  

Dipom: Política Monetária 

Dirad: Diretoria de Administração 

Direx: Diretoria de Assuntos Internacionais 

Mecir: Departamento do Meio Circulante 

Ouvid: Ouvidoria do Banco Central do Brasil 

PGBC: Procuradoria-Geral do Banco Central 

Presi: Presidência 

SCR: Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 

Secre: Secretaria-Executiva 

Sistema BacenJud: vide ANEXO 4 

Unibacen: Universidade Corporativa do Banco Central 
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ANEXO 1- CÓDIGO DE ÉTICA DO OUVIDOR 

Código de Ética do Ouvidor/Ombudsman 

Proposta aprovada na Assembléia Geral Extraordinária, convocada para essa 

finalidade, realizada em Fortaleza - CE, no dia 19/12/97.    

Considerando que, a natureza da atividade da Ouvidoria está diretamente ligada 

à compreensão e respeito às necessidades, direitos e valores das pessoas.  

Considerando que, por necessidades, direitos e valores entende-se não apenas 

questões materiais, mas também questões de ordem moral, intelectual e social, e que 

direitos só têm valor quando efetivamente reconhecidos.  

Considerando que, no desempenho de suas atividades profissionais e 

dependendo da forma como essas sejam desempenhadas, os Ouvidores/Ombudsman 

podem efetivamente fazer aplicar, alcançando esses direitos.  

Considerando que, a função do Ouvidor/Ombudsman visa o aperfeiçoamento do 

Estado, da Empresa, a busca da eficiência e da austeridade administrativa.  

Finalmente, considerando que, no exercício das suas atividades os 

Ouvidores/Ombudsman devem defender intransigentemente os direitos inerentes da 

pessoa humana, balizando suas ações por princípios éticos, morais e constitucionais.  

Os membros da ABO - Associação Brasileira de Ouvidores resolvem instituir o 

Código de Ética, nos termos enumerados a seguir: 

1.  Preservar e respeitar os princípios da "Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, da Constituição Federal e das Constituições Estaduais". 

2. Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e objetiva, 

procurando sempre facilitar e agilizar as informações. 

3. Agir com transparência, integridade e respeito.  
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4. Atuar com agilidade e precisão.  

5.  Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e identidade. 

6.  Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o direito de livre 

expressão e julgamento de cada pessoa.  

7.  Exercer suas atividades com independência e autonomia. 

8.  Ouvir seu representado com paciência, compreensão, ausência de pré-

julgamento e de todo e qualquer preconceito.  

9.  Resguardar o sigilo das informações.  

10. Facilitar o acesso à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, agindo 

com imparcialidade e justiça.  

11.  Responder ao representado no menor prazo possível, com clareza e 

objetividade. 

12.  Atender com cortesia e respeito as pessoas. 

13.  Buscar a constante melhoria das suas práticas, utilizado eficaz e 

eficientemente os recursos colocados à sua disposição. 

14.  Atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e 

responsabilidades. 

15.  Promover a reparação do erro cometido contra o seu representado.  

16.  Buscar a correção dos procedimentos errados, evitando a sua repetição, 

estimulando, persistentemente, a melhoria da qualidade na administração em que estiver 

atuando.  

17. Promover a justiça e a defesa dos interesses legítimos dos cidadãos.  

18.  Jamais utilizar a função de Ouvidor para atividades de natureza político-

partidária ou auferir vantagens pessoais e/ou econômicas.  
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19.  Respeitar e fazer cumprir as disposições constantes no "Código de Ética", 

sob pena de sofrer as sanções, que poderão ser de advertência, suspensão ou expulsão 

dos quadros associativos, conforme a gravidade da conduta praticada, devendo a sua 

aplicação ser comunicada ao Órgão ou Empresa na qual o Ouvidor exerça suas 

atividades.  

20.  As sanções serão impostas pela Diretoria Executiva da ABO, ex-ofício ou 

mediante representação, com direito a recurso ao Conselho Deliberativo, em prazo de 

15 dias após a imposição da penalidade aos membros do quadro associativo.  

21.  As Seções Estaduais poderão ter o seu "Código de Ética e Conduta", que 

deverão ser submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo da ABO. 

22.  As sanções impostas pelas Seções Estaduais da ABO poderão ser objeto 

de recurso ao Conselho Deliberativo da ABO, no prazo de 15 dias. 

23.  Os procedimentos para a avaliação e aplicação das sanções serão definidos 

por Resolução da Diretoria Executiva. 

  

Fortaleza, 19 de dezembro de 1997. 

III ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORES 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES / OMBUDSMAN 
(http://www.abonacional.org.br/) 
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ANEXO 2 - DECÁLOGO DO OUVIDOR 

1. Ao receber uma reclamação, evitar conclusões intuitivas e precipitadas. 

Conscientizar-se de que a prudência é tão necessária quanto a produção da melhor e 

mais inspiradora decisão. Jamais se firmar no subjetivismo e na precipitada presunção 

para concluir sobre fatos que são decisivos para os interesses dos indivíduos e da 

sociedade. Concluir pelo que é racional e consensual na prática convencional das ações 

de um Ouvidor. 

2. Agir com modéstia e sem vaidade. Aprender a ser humilde. Controlar o afã ao 

vedetismo. O sucesso e a fama devem ser um processo lento e elaborado na convicção 

do aprimoramento e da boa conduta ética e nunca pela presença ostensiva do nome ou 

do retrato nas colunas dos jornais e nos vídeos das tevês. Não há nenhum demérito no 

fato de as atividades do Ouvidor correrem no anonimato, delas tendo conhecimento 

apenas a administração e as partes interessadas. 

3. Manter o sigilo exigido. 0 segredo deve ser mantido na sua relativa 

necessidade e na sua compulsória solenidade, não obstante os fatos que demandem 

investigações terem vez ou outra suas repercussões sensacionalistas e dramáticas, quase 

ao sabor do conhecimento de todos. Nos seus transes mais graves, deve o Ouvidor 

manter sua discrição, sua sobriedade, evitando que suas declarações sejam 

transformadas em ruidosos pronunciamentos e nocivas repercussões.  

4. Ter autoridade para ser acreditado. Exige-se também uma autoridade capaz de 

se impor ao que se afirma e conclui, fazendo calar com sua palavra as insinuações 

oportunistas. Tudo fazer para que seu trabalho seja respeitado pelo timbre da fidelidade 

a sua arte, a sua ciência e à tradição. Decidir com firmeza. A titubeação é sinal de 

insegurança e afasta a confiança que se deve impor em momentos tão delicados. Se uma 

decisão é vacilante, a arte e a ciência tornam-se fracas, temerárias e duvidosas. 
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5. Ser livre para agir com isenção. Concluir com acerto através da convicção, 

comparando os fatos entre si, relacionando-os e chegando às conclusões sempre claras e 

objetivas. Não permitir de forma alguma que suas crenças, ideologias e paixões venham 

influenciar um resultado para o qual se exige absoluta imparcialidade e isenção. 

6. Não aceitar a intromissão de ninguém. Não permitir a intromissão ou a 

insinuação de ninguém, seja autoridade ou não, na tentativa de deformar sua conduta ou 

dirigir o resultado para um caminho diverso das suas legítimas e reais conclusões, para 

não trair o interesse da sociedade e os objetivos da justiça. 

7. Ser honesto e ter vida pessoal correta. É preciso ser honesto para ser justo. Ser 

honesto para ser imparcial. Só a honestidade confere um cunho de respeitabilidade e 

confiança. Ser íntegro, probo e sensato. Ser simples e usar sempre o bom senso. A 

pureza da arte é como a verdade: tem horror ao artifício. Convém evitar certos hábitos, 

mesmo da vida íntima, pois eles podem macular a confiança de uma atividade em favor 

de quem irremediavelmente acredita nela. 

8. Ter coragem para decidir. Coragem para afirmar. Coragem para dizer não. 

Coragem para concluir. Ter coragem para confessar que não sabe. Coragem para pedir 

orientação de alguém mais experiente. Ter a altivez de assumir a dimensão da 

responsabilidade dos seus atos e não deixar nunca que suas decisões tenham seu rumo 

torcido por interesses inconfessáveis.  

9. Ser competente para ser respeitado. Manter-se permanentemente atualizado, 

aumentando cada dia o saber. Para isso, é preciso obstinação, devoção ao estudo 

continuado e dedicação apaixonada ao seu mister, pois só assim suas decisões terão a 

elevada consideração pelo rigor que elas são elaborados e pela verdade que elas 

encerram.  

10. Acreditar piamente que o seu papel de representante do cidadão comum, 

mais do que uma procuração de fato, é um sério compromisso em busca da satisfação do 

reclamante, do aperfeiçoamento do fato reclamado e da otimização da qualidade da 

instituição em que orgulhosamente é o seu Ouvidor. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES / OMBUDSMAN 
(http://www.abonacional.org.br/) 



  

135 

ANEXO 3 - POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

1. O Escopo da atuação do Banco Central do Brasil  

O Banco Central do Brasil é a autarquia federal que tem por missão assegurar a 

estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, 

consoante disposições da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e legislação posterior. 

Dentre as suas atividades principais, destacam-se a condução das políticas 

monetária, cambial e de crédito, a regulação e a supervisão do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) e a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. 

Em conseqüência de suas atribuições legais, o foco da atuação do Banco Central 

do Brasil não pode ser confundido com o de uma agência reguladora, no sentido estrito, 

visto que esta autarquia está voltada a questões macroeconômicas, que direcionam a 

atuação dos agentes econômicos no sentido de promover o desenvolvimento do País, 

como forma de realizar a missão que lhe foi atribuída. 

Não obstante, o Banco Central do Brasil tem agido com o objetivo de 

proporcionar educação e informação aos usuários dos serviços prestados pelos agentes 

financeiros e, mediante o exercício de suas atividades de supervisão, verificar o 

cumprimento das normas específicas de sua competência, para que as instituições 

supervisionadas atuem em conformidade às leis e à regulamentação. 

2. O Banco Central do Brasil e sua atuação perante a sociedade  

A atuação do Banco Central, pautada pela manutenção do poder de compra da 

moeda nacional, afeta a toda a sociedade brasileira, seja mediante a execução das 

políticas monetária e cambial, seja por intermédio da supervisão das instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ao executar e fiscalizar o cumprimento da 

regulamentação baixada pelo Conselho Monetário Nacional (órgão máximo do Sistema 

Financeiro Nacional) e pelo próprio Banco Central, esta autarquia atua preventivamente 

no sentido de disciplinar a atuação dos agentes financeiros. 
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3. Ações efetivas voltadas para a sociedade  

No bojo de suas ações vinculadas à prestação de serviços públicos, o Banco 

Central do Brasil dispõe de estrutura de atendimento ao público. A sociedade tem uma 

linha direta com o Banco Central, o DDG 0800-979-2345, que permite a ligação 

gratuita de qualquer lugar do país, das 8h às 20h, nos dias úteis. O BC também atende a 

cidadãos por meio da internet e por correspondência, além de prestar atendimento 

presencial na sede, em Brasília, e em todas as suas representações regionais: Belém, 

Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e 

São Paulo. 

O Banco Central, ademais, realiza ações de esclarecimento sobre temas de 

interesse dos usuários do sistema financeiro, tais como elementos de segurança e 

autenticidade de cédulas e moedas, utilização de moedas metálicas, conservação do 

dinheiro, operações de micro-crédito e Sistema Brasileiro de Pagamentos. 

Periodicamente, o Banco Central elabora e distribui à população cartilhas sobre 

temas afetos às suas atividades, com objetivo de auxiliar os usuários no entendimento 

das operações desenvolvidas no âmbito do sistema financeiro, envolvendo assuntos 

como juros e spread bancários, índices de preços, Copom (Comitê de Política 

Monetária), indicadores fiscais, preços administrados, gestão da dívida mobiliária e 

mercado aberto e contas externas. 

Adicionalmente, o Banco Central, por meio de sua Assessoria de Imprensa e dos 

próprios componentes da Diretoria Colegiada, tem se empenhado em esclarecer a 

sociedade a respeito da atuação desta autarquia. 

Como resultado de todas essas ações, os usuários do SFN e os cidadãos de 

maneira geral encontram no Banco Central uma fonte segura de informações oferecidas 

por meio de atendimento personalizado, campanhas publicitárias e internet, tendo o site 

do Banco Central figurado, nos últimos anos, entre os mais visitados. 
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4. Atendimento, supervisão e ouvidoria  

O atendimento prestado pelo Banco Central abrange três tipos de demandas, a 

saber: 

Fornecimento de informações sobre a legislação referente ao Sistema Financeiro 

Nacional, funcionamento de instituições financeiras, administradoras de consórcios e 

cooperativas de crédito, cotações de moedas, séries históricas e temas econômicos e 

outros assuntos relacionados à atividade do Banco Central do Brasil e do Conselho 

Monetário Nacional.  

Recepção e apuração das reclamações com indícios de descumprimento de 

normas do CMN/BC por parte de instituições financeiras ou administradoras de 

consórcios.  

Registro de reclamações, sugestões, críticas e elogios relacionados aos serviços 

prestados pelo Banco Central do Brasil.  

Mensalmente, as reclamações recebidas dos cidadãos são compiladas no 

chamado Ranking de Instituições Mais Reclamadas, divulgado na página do Banco 

Central na internet. No Ranking são relacionadas as instituições mais reclamadas e os 

assuntos que têm gerado maior volume de reclamações. 

Além disso, a área de supervisão do Banco Central do Brasil executa, em seus 

processos de inspeção ordinária de bancos, rotinas de trabalho para averiguar e avaliar a 

estrutura de cada instituição no que diz respeito ao atendimento a seus clientes e 

usuários, bem como os processos relacionados à questão da qualidade do atendimento 

prestado e o comprometimento da instituição com o tema. 

5. O esforço sistematizado de comunicação do BC com a sociedade  

Adicionalmente à divulgação do Ranking de Instituições Mais Reclamadas, o 

Banco Central do Brasil tem utilizado diversos instrumentos e ações com o objetivo de 

promover a melhoria na qualidade tanto das relações entre os agentes do Sistema 

Financeiro Nacional e seus usuários quanto dos serviços ofertados pelo próprio BC à 

sociedade. Cabe destacar, dentre tais instrumentos, os seguintes: 
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Ouvidoria, criada em 2006 para dar o devido encaminhamento às manifestações 

do cidadão sobre os serviços prestados pelo Banco Central. As manifestações recebidas 

são tratadas de forma independente e imparcial e acompanhadas até sua efetiva 

conclusão. Ao apresentar sua manifestação, o cidadão contribui para a melhoria do 

padrão dos serviços prestados pelo BC à sociedade.  

Sistema de Audiências Públicas, mecanismo por meio do qual o Banco Central 

divulga, em sua página na internet, pelo endereço http://www.bcb.gov.br/?AUDPUB, 

minuta de normas de interesse mais amplo, com notas explicativas e estudos de impacto 

da proposta. O público pode apresentar, via internet, sugestões relativas à norma em 

audiência pública, que permanecem registradas no site do BC, com as respectivas 

respostas e justificativa das decisões.  

Pesquisas de opinião, que envolvem temas relativos à atuação do Banco Central, 

tais como qualidade e manuseio de cédulas e moedas e oferta de troco.  

Participação em atividades promovidas por associações de classe de instituições 

financeiras e administradoras de consórcios.  

Execução do Programa de Educação Financeira, comentado adiante.  

O Banco Central também conta com um mecanismo que propicia o 

aproveitamento racional de argumentos e opiniões apresentados pela sociedade. Trata-se 

do encaminhamento, aos responsáveis pela elaboração das normas, das queixas do 

cidadão recebidas pela estrutura de atendimento ao público. 

6. O site do Banco Central do Brasil na internet  

No site do Banco Central na internet (http://www.bcb.gov.br), o usuário pode 

encontrar informações a respeito da estrutura organizacional desta autarquia, endereços 

completos de seus departamentos e representações regionais, demonstrativos contábeis e 

controles e relatórios de gestão e administração. 
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Os serviços ao cidadão foram priorizados no site, seguindo a Resolução nº 7 do 

Governo Eletrônico, o que tornou mais transparentes os serviços oferecidos, bem como 

o atendimento prestado. Dentre as diversas seções especialmente preparadas para o 

cidadão, destacam-se as seguintes: 

Fale Conosco: oferece ao cidadão acesso aos formulários que permitem o 

encaminhamento ao Banco Central de pedidos de informação, ou o registro de 

reclamações contra uma instituição supervisionada por esta autarquia. Acesse Fale 

Conosco.  

Ouvidoria: com acesso a partir da página inicial do site, oferece ao cidadão 

formulário que permite, via comunicação eletrônica com o BC, o registro de 

reclamações, sugestões, críticas ou elogios relacionados aos serviços prestados pelo 

Banco Central do Brasil. Acesse Ouvidoria.  

Legislação e Normas: proporciona ao cidadão consulta às principais leis e 

decretos sobre a administração pública e o Sistema Financeiro Nacional. Na opção 

Busca de Normas, o cidadão pode pesquisar as normas editadas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, a partir do número do documento, 

período de publicação, tipo do documento (Resolução, Comunicado, Circular) ou 

palavra-chave. Acesse Legislação e Normas.  

Calculadora do Cidadão: permite ao cidadão executar cálculos financeiros, como 

os referentes a taxas de juros embutidas em compras a prazo, índices diversos de 

atualização monetária ou financiamentos e aplicações. Acesse Calculadora do Cidadão.  

Administradoras de Consórcios: oferece ao cidadão a possibilidade de verificar a 

situação de cada empresa administradora de consórcios com grupos em andamento, a 

relação das empresas impedidas de constituir novos grupos e daquelas desimpedidas de 

constituir novos grupos por ordem judicial, e a situação das administradoras de 

consórcios classificadas por segmento. Acesse Administradoras de Consórcios.  

Cheques: propicia ao cidadão a obtenção do código de compensação de cada 

instituição bancária, além de tabelas contendo os prazos para compensação de cheques e 

os motivos de devolução de cheques. Acesse Cheques.  
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Tarifas bancárias: com fundamento em informações encaminhadas pelas 

instituições, o Banco Central divulga os valores máximos, médios e mínimos cobrados 

por serviço de cada instituição individualmente ou de grupos, a listagem de valores de 

tarifas cobradas por instituição em separado e, ainda, a compilação dos valores cobrados 

pelas instituições para cada tipo de tarifa, permitindo comparação entre os valores 

estabelecidos pelas instituições para cada tipo de tarifa. Acesse Tarifas bancárias.  

Perguntas do Cidadão: contém textos sob a forma de perguntas e respostas e 

apresenta conceitos básicos sobre temas de interesse da sociedade, tais como 

arrendamento mercantil, Cadin, câmbio, cartão de crédito, consórcios, conta-salário, 

cooperativas de crédito, correspondentes no País, crédito rural, Custo Efetivo Total – 

CET, empréstimos e financiamentos, liquidação antecipada, Pronaf, serviços bancários 

e aplicações, uso do dinheiro. Acesse Perguntas do Cidadão.  

Educação e Cultura: seção por meio da qual o cidadão tem acesso aos seguintes 

itens:  

Acervo de Arte: exibe as imagens das obras que constituem o acervo do BC, 

com informações sobre os autores das obras. Acesse Acervo de Arte.  

Programa BC e Universidade: oferece palestras gratuitas à comunidade 

universitária brasileira, com a possibilidade de inscrição pela internet, sobre temas como 

o Mercado de Câmbio Brasileiro, Administração das Reservas Internacionais, o Sistema 

de Pagamentos Brasileiro, Origem e Funções dos Bancos Centrais e do Banco Central 

do Brasil. Acesse Programa BC e Universidade.  

Programa BC Jovem: especialmente desenvolvido para o público jovem, permite 

uma visita virtual ao Museu de Valores do Banco Central do Brasil e a realização de 

pesquisas escolares, inclusive com jogos educativos, álbum de figurinhas e cartilhas 

para download. O programa apresenta temas como O Que é um Banco Central, O Que é 

o Dinheiro, O Que São os Bancos, História do Dinheiro no Brasil, Origem e Evolução 

da Moeda, Cheques, Cartões de Crédito, Conservação de Moedas. Acesse Programa BC 

Jovem .  
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Museu de Valores: possibilita consultar o acervo do museu e acessar imagens e 

informações sobre as cédulas e moedas emitidas no Brasil e no mundo. Aqui o cidadão 

também pode aprender sobre a história do dinheiro no Brasil e no mundo, sobre os 

principais garimpos brasileiros e as maiores pepitas do mundo, e conhecer curiosidades 

sobre o ouro. Por meio do site, o Museu de Valores do Banco Central do Brasil atende a 

consultas de numismatas, pesquisadores, colecionadores, instituições e público em 

geral, fornecendo informações sobre o meio circulante brasileiro. Acesse Museu de 

Valores.  

Programa Museu-Escola: concebido para atendimento a escolares, contempla 

atividades lúdico-pedagógicas adequadas à faixa etária e ao nível de escolaridade da 

turma. São transmitidas, de forma dinâmica, agradável e prazerosa, informações sobre o 

dinheiro e a história do meio circulante nacional, bem como sobre o papel do Banco 

Central no contexto da sociedade brasileira. As visitas, sem custo para as escolas ou os 

alunos, podem ser agendadas por telefone. Acesse Programa Museu-Escola.  

Atas do Copom e datas agendadas para as reuniões do comitê, além de diversos 

relatórios e estatísticas sobre o Sistema Financeiro Nacional. Acesse Atas do Copom.  

7. O Programa de Educação Financeira (PEF-BC)  

O Programa de Educação Financeira do Banco Central (PEF-BC) envolve 

campanhas e ações educativas que visam a propiciar orientação à sociedade sobre 

assuntos financeiros em geral, com destaque para o papel do BC como agente promotor 

da estabilidade da economia. 

O programa apóia-se em cinco pilares: 

Planejamento Financeiro: como administrar melhor o dinheiro, noções sobre 

orçamento (empresarial ou doméstico), compras a prazo, aplicações, consumo 

planejado.  

Economia: conhecimentos básicos sobre inflação, taxas de juros, variação 

cambial, indicadores econômicos, poupança, dívidas interna e externa e outros temas da 

atualidade, relacionados ao dia-a-dia das pessoas.  



  

142 

Operações Financeiras: conceitos bancários, tipos de operações, o que são e 

como funcionam os agentes financeiros, direitos e deveres do correntista, denúncias e 

reclamações, relacionamento com o Banco Central, microfinanças.  

Banco Central: Banco Central do Brasil e bancos centrais - o que são, como 

agem, funções, limites de atuação.  

Meio Circulante: uso e preservação de cédulas e moedas, combate à falsificação, 

história do dinheiro. 
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ANEXO 4 - SIGLA E DESCRIÇÃO DE SISTEMAS E 

CADASTROS 

Bacen Jud: é um sistema eletrônico de relacionamento entre o Poder Judiciário e as 

instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central, que possibilita à autoridade 

judiciária encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e 

transferência de valores bloqueados. O Banco Central é o mantenedor do sistema. Em 

outras palavras, o Banco Central é um intermediário entre a autoridade judiciária, 

emissora das ordens, e as instituições financeiras, a quem cabe o atendimento às 

requisições e ordens transmitidas. O Banco Central obriga-se, ainda, a manter o sistema 

em funcionamento adequado, prestando serviço de suporte técnico e operacional, 

esclarecendo dúvidas, orientando os usuários sobre a utilização dos recursos. 

Cadin: o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público (Cadin) é um 

banco de dados no qual se encontram registrados os nomes de pessoas físicas e jurídicas 

em débito, há mais de 60 dias, com órgãos e entidades federais. É um cadastro que 

contém os nomes das pessoas físicas e jurídicas que: sejam responsáveis por obrigações 

pecuniárias vencidas e não pagas a órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, direta e indireta; ou estejam com a inscrição do CPF (Cadastro de Pessoas 

Físicas) suspensa ou cancelada; ou sejam declaradas inaptas perante o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CGC/CNPJ. A função do Banco Central, após a 

implantação do Cadin, limita-se à administração das informações que compõem o seu 

banco de dados, mediante disponibilização da rede do Sistema de Informações do 

Banco Central do Brasil (SISBACEN) aos seus integrantes, bem como o fornecimento 

de suporte técnico-operacional necessário ao processamento, controle e 

acompanhamento do fluxo de informações para seu pleno funcionamento. 
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CCF: O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é um cadastro que 

possui dados dos emitentes de cheques sem fundos, operacionalizado pelo Banco do 

Brasil. Qualquer pessoa pode saber se está incluída no CCF. Basta se dirigir a um dos 

endereços do Banco Central portando um documento de identidade com o número do 

CPF. As instituições financeiras também podem prestar essa informação, sendo vedada 

a cobrança de qualquer tarifa por esta pesquisa. A exclusão de ocorrências do CCF deve 

ser solicitada diretamente à agência que efetuou a inclusão. 

SCR: o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é o maior cadastro 

brasileiro baseado em informações positivas e contém dados sobre o comportamento 

dos clientes no que se refere às suas obrigações contraídas no sistema financeiro. O 

SCR armazena dados sobre as operações contratadas por todas as instituições, de forma 

que o Banco Central pode adotar medidas preventivas com o objetivo de proteger os 

recursos que os cidadãos confiam às instituições integrantes do sistema. As pessoas 

físicas e jurídicas podem se cadastrar no Banco Central para acessarem, gratuitamente, 

por meio da internet, seus dados porventura cadastrados no SCR. O SCR foi criado pelo 

Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem 

cumpre armazenar as informações encaminhadas e disciplinar o processo de correção e 

atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes. 

 

CCS: o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema 

informatizado, que permitirá indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm 

contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, 

direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e 

procuradores. O Cadastro NÃO conterá dados de valor, de movimentação financeira ou 

de saldos de contas/aplicações. O Cadastro visa dar cumprimento ao artigo 3º da Lei 

10.701, de 9/7/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 

9.613/98, artigo 10A), determinando que o Banco Central "manterá registro 

centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições 

financeiras, bem como de seus procuradores”.  
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ANEXO 5 – RELATÓRIO ANUAL 2006 
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ANEXO 6 - RELATÓRIO ANUAL 2007 
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ANEXO 7 – VALIDAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO 

DA OUVIDORIA (IDO) 
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ANEXO 8 – DEMANDAS DA OUVIDORIA (1º SEMESTRE 

DE 2008) 
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ANEXO 9 – ILUSTRAÇÃO DA RECLAMAÇÃO “CANAL 

IMPRÓPRIO” 

 

 

 

 

 

 


