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APRESENTAÇÃO 

Em 31 de julho de 2021 foi criado o Sistema de Gestão de 

Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF, com a finalidade de garantir a 

participação popular e contribuir para desenvolver a cultura de 

cidadania e para aprimorar os serviços públicos prestados pelo Poder 

Executivo. 

As Ouvidorias Seccionais (especializadas, de cada órgão do DF), 

por sua vez, são partes importantes desse Sistema, compreendendo 

verdadeiros espaços de relacionamento com os cidadãos. 

Nesse contexto, por meio da Ouvidoria da Secretaria de Estado 

de Comunicação – SECOM – os cidadãos podem registrar 

manifestações de variados tipos, como pedidos de informação, 

reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios, sempre 

referentes a questões da competência desta Secretaria, a saber 

(Decreto 38.116, de 06 de abril de 2017):  

 Política de comunicação do Governo do Distrito Federal – GDF;

 Publicidade governamental e campanhas educativas e de

interesse público;

 Relacionamento do Governo com os órgãos de comunicação; e

 Atividades de relações públicas.

O presente Relatório Anual apresenta informações de relevância 

acerca do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria da SECOM no período 

referente ao ano de 2021, documento que segue as normas contidas 

na Instrução Normativa nº 01, de 05 de maio de 2017, da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal, e que busca aproximar o 

cidadão da gestão da coisa pública. Além, disso, analisa as ações 

realizadas de acordo com o estipulado no Plano de Ação Anual de 

Ouvidoria da SECOM.  
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RELATÓRIO ANUAL DE OUVIDORIA DE 2021 

Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal 

Um total de 22 (vinte e duas) manifestações foram registradas no 

Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF – no ano de 2021 

(Tabela 1). Das manifestações registradas, apenas 6 foram avaliadas 

para o indicador “Resolutividade”, sendo 4 assinaladas como “Não 

resolvido”, e 2 como “Resolvido”, o que gerou um valor de 

resolutividade de 33%. 

OUV-DF 

Total de 

manifestações 
Resolutividade 

Manifestações 

não avaliadas 

Manifestações 

avaliadas 

22 33% 16 6 

Tabela 1. Manifestações do OUV-DF registradas, avaliadas e percentual de resolução. 

O percentual de resolutividade acima exposto permaneceu 

abaixo da meta estipulada de 42% pelo Plano de Ação em Ouvidoria da 

Ouvidoria-Geral do Distrito Federal – PAA-OGDF – para o ano de 2021. 

Entretanto, é importante considerar que o baixo número de avaliações 

pode não ser representativo do real nível de resolução dos problemas 

apresentados pelo sistema, análise que não pode prescindir de uma 

avaliação qualitativa de cada demanda registrada pelos cidadãos e da 

resposta respectiva. 

Das manifestações registradas no ano de 2021, 15 foram 

realizadas pela internet, 6 por via telefônica (162), e 1 de forma 

presencial, conforme abaixo disposto (Figura 1). 
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Figura 1. Manifestações registradas no OUV-DF classificadas por entrada. 

A estratificação de manifestações por classificação, conforme 

abaixo relacionado, demonstra predominância de manifestações 

classificadas como “Reclamação”, que contabilizaram 14 registros, o 

equivalente a 64% do total registrado no período. As classificações 

“Solicitação” e “Informação” contabilizaram 3 registros cada uma, a 

classificação “Sugestão” contabilizou 2 registros, e as classificações 

“Denúncia” e “Elogio” não contabilizaram registros (Figura 2). 

Figura 2. Manifestações registradas no OUV-DF agrupadas por classificação. 
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A análise do quantitativo mensal de manifestações demostra que 

o maior número de registros aconteceu nos meses de março e abril,

ambos contabilizando 4 registros. Os meses de julho, agosto, setembro

e novembro apresentaram os menores números, não sendo

observados registros (Figura 3).

Figura 3. Quantitativo de registros no OUV-DF a cada mês.
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Os indicadores “Índice de recomendação” e “Satisfação com o 

serviço”1 apresentaram valores abaixo do estipulado pela OGDF para o 

período, de 75% e 69%, respectivamente. Diferentemente dos 

indicadores supramencionados, estes dependem das avaliações dos 

cidadãos manifestantes, o que dificulta a realização de análises mais 

precisas e confiáveis em virtude do baixo número de avaliações, que 

entendemos como não representativo dos usuários dos serviços, não 

podendo dizer, efetivamente, sobre a qualidade do trabalho realizado 

por esta unidade seccional. 

Indicadores de prazo e Avaliação da resposta 

Respondidas no prazo legal 95% 

Prazo médio (dias) 9 

Satisfação com o serviço 44% 

Índice de recomendação 33% 

Satisfação com o atendimento 50% 

Satisfação com a resposta 17% 

Tabela 2. Indicadores e avaliação das manifestações registradas no OUV-DF. 

Os principais assuntos das manifestações no período foram: 

1. Site governamental;

2. Leis e decretos do Governo de Brasília;

3. Comunicação de órgão, entidade pública com o cidadão;

4. Servidor Público; e

5. Portal COVID-19 do Distrito Federal.

Em virtude das manifestações, foram geradas as seguintes 

melhorias: 

1 Esse indicador mede o percentual de satisfação com o serviço de ouvidoria do DF, por meio da 

avaliação dos principais processos de trabalho das ouvidorias, o atendimento, o sistema e a 

resposta fornecida, a partir da pesquisa de satisfação automatizada dentro do sistema OUV-DF. 
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 Esclarecimento sobre a especificidade da atuação da Ouvidoria

do Distrito Federal em sua Administração Direta e Indireta;

 Atualização do conteúdo dos sítios eletrônicos do Governo do

Distrito Federal;

 Esclarecimento dos cidadãos acerca dos objetivos das

campanhas educativas de combate ao coronavírus;

 Atualização de dados nos sítios eletrônicos do Governo e

ampliação do debate sobre formas otimizadas para a atualização

de conteúdos das demais Secretarias e órgãos do Governo;

 Participação cidadã na gestão da coisa pública.

Acerca da publicação regular dos Relatórios Trimestrais de 

Ouvidoria, todos encontram-se publicados e disponíveis para download 

em formado eletrônico no endereço eletrônico: 

https://www.secom.df.gov.br/relatorios-de-ouvidoria/.  

Finalmente, acerca das Cartas de serviço, os indicadores “Clareza 

das Informações” e “Conhecimento da Carta” foram submetidas a 

apenas uma avaliação, cujos valores foram 0% e 100%, 

respectivamente, e em virtude de ser um registro isolado, não há como 

inferir acerca da representatividade do dado em relação a todos os 

usuários dos serviços (dado do Painel de Ouvidoria do Distrito Federal, 

disponível em http://www.painel.ouv.df.gov.br/dashboard/carta-de-

servicos). 

https://www.secom.df.gov.br/relatorios-de-ouvidoria/
http://www.painel.ouv.df.gov.br/dashboard/carta-de-servicos
http://www.painel.ouv.df.gov.br/dashboard/carta-de-servicos
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RELATÓRIO ANUAL DE OUVIDORIA DE 2021 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 

Um total de 13 (treze) pedidos de informação foram registrados 

no ano de 2021 por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão do GDF – E-SIC – cujo acesso pode dar-se pelo 

sítio eletrônico https://www.e-sic.df.gov.br/ (Tabela 3). Todos os 

pedidos encontram-se respondidos. 

Total de manifestações Respondidas 

13 100% 
Tabela 3. Manifestações registradas no E-SIC. 

A análise do quantitativo mensal de manifestações demostra que 

o maior número de registros aconteceu no mês de fevereiro, que

contou com 3 registros. Os meses de junho, julho, setembro e

dezembro apresentaram os menores números de registro, não sendo

observadas manifestações respectivas (Figura 4).

Figura 4. Quantitativo de registros no OUV-DF a cada mês.
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Os pedidos de informação registrados no período versaram sobre: 

 Informações das páginas eletrônicas da SECOM;

 Licitações realizadas e contratos firmados pela SECOM;

 Campanhas publicitárias e mídias sociais do Governo do

Distrito Federal – GDF;

 Gastos da SECOM; e

 Acesso a processos administrativos do Sistema Eletrônico de

Informação – SEI – do GDF.
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RELATÓRIO ANUAL DE OUVIDORIA DE 2021 

Plano de Ação Anual 

No Plano de Ação Anual de 2021 da Ouvidoria desta SECOM 

(disponível para consulta em 

https://www.comunicacao.df.gov.br/planos-de-acao-anuais/), foram 

relacionadas uma série de ações orientadas à melhoria dos indicadores 

desta unidade seccional, e da qualidade do trabalho realizado. 

As ações estabelecidas no documento referido foram cumpridas 

a contento, com ressalva para a alteração do período estipulado para a 

ação “Divulgação da Portaria nº 9, de 11 de março de 2020”, adiado 

para janeiro de 2022, por razões de conveniência e efetividade. 

Também houve certa dilação no prazo de publicação dos Relatórios de 

Ouvidoria, em comparação ao inicialmente previsto no Plano anual de 

Ação (de cinco dias), em virtude dos prazos requeridos para a sua 

elaboração, análise e aprovação – que demandam o encerramento de 

fato do último mês analisado – não obstante serem todos publicados 

regularmente e dentro de prazos razoáveis.  

https://www.comunicacao.df.gov.br/planos-de-acao-anuais/


14 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avaliamos que, não obstante o perfil da Ouvidoria desta SECOM, 

de atendimento de manifestações mais específicas – considerando, 

especialmente, que a maioria dos serviços que presta, conforme 

classificação do Guia Metodológico e Estratégia de Implantação da 

Carta de Serviços – GMEI – 2° Edição Set/2018, é orientado à 

imprensa – avaliamos ter cumprido a contento com todos os deveres 

atinentes ao serviço de Ouvidoria que justificam sua existência e 

funcionamento. 

Esta Ouvidoria ratifica seu compromisso em continuar 

desempenhando sua missão de manter abertos os canais de 

relacionamento entre SECOM e cidadãos, incentivando o exercício da 

cidadania, do controle e da participação sociais, todos orientados ao 

aperfeiçoamento constante da Administração Pública. 


