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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 Trimestral1 apresenta informações de relevância 

acerca do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria da SECOM no período 

referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2022, 

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, encontram-se consignados neste Relatório Trimestral as 

ações realizadas conforme previsão no Plano de Ação Anual de Ouvidoria 

de 2022 da SECOM. 

                                                           
1 O presente Relatório é republicação retificada do documento original, consignando orientações 
expedidas pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal exaradas após a republicação do Plano Anual de Ação 
desta Ouvidoria Seccional. 
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RELATÓRIO DO 1.º TRIMESTRE DE 2022 

Janeiro-Março 

 

Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF 

  

No primeiro trimestre de 2022 foram registradas 3 (três) 

manifestações. Destas, todas foram respondidas e avaliadas 

positivamente (Tabela 1).  

 

OUV-DF 

Total de 

manifestações 

Resolutividade Manifestações 

não avaliadas 

Manifestações 

avaliadas 

3 100% 0 3 

Tabela 1. Manifestações registradas no período janeiro-março de 2022. 

  

 Do total de manifestações do período, 1 (uma) foi registrada por 

telefone, via 162, e 2 (duas) pela internet, pelo sítio eletrônico 

https://www.ouv.df.gov.br/ (Gráfico 1).   

 

 

Gráfico 1. Manifestações por entrada no período janeiro-março de 2022. 
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Manifestaçoes por entrada

Ouvidoria Itinerante Mídia Presencial Telefone Internet Protocolo

https://www.ouv.df.gov.br/


 

 
7 

 

Em relação ao tipificação das manifestações registradas, 2 (duas) 

foram classificadas como “Reclamação” e 1 (uma) como “Solicitação” 

(Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2. Manifestações por classificação no período janeiro-março de 2022. 

 

 O quantitativo mensal de manifestações registrou 1 (uma) 

manifestação registrada em cada mês avaliado – janeiro, fevereiro e 

março, respectivamente (tabela 2). 

 

Quantitativo mensal de registros 

Janeiro 1 

Fevereiro 1 

Março 1 

Tabela 2. Quantitativo mensal de registros no período janeiro-março de 2022. 

 

 Os indicadores de prazo apontaram para 100% das manifestações 

respondidas dentro do prazo legal, com tempo médio de resposta de 14 

(quatorze) dias, prazo justificado pelo tempo demandado pelas unidades 

Manifestações por classificação

Reclamação Solicitação



 

 
8 

responsáveis para retornar os processos com as respostas devidas. Em 

relação à avaliação da resposta, a satisfação com o serviço foi de 100%, 

o índice de recomendação 100%, a satisfação com atendimento 100%, 

e a satisfação com a resposta 100% (Tabela 3). Não obstante o número 

de manifestações registradas no período – o que se justifica pela 

natureza dos serviços prestados por esta SECOM, essencialmente 

relacionados com atividades de imprensa e publicidade oficiais do GDF 

– é importante registrar que todas as manifestações foram avaliadas 

pelos cidadãos. 

   

Indicadores de prazo e Avaliação da resposta 

Respondidas no prazo legal 100% 

Prazo médio (dias) 14 

Satisfação com o serviço 100% 

Índice de recomendação 100% 

Satisfação com o atendimento 100% 

Satisfação com a resposta 100% 

Tabela 3. Indicadores e avaliação das manifestações registradas no período janeiro-março de 2022. 

 

Os três assuntos demandados no período, na terminologia do sistema 

OUV-DF, foram: 

 

1. Eventos do Governo de Brasília; 

2. Site Governamental; e  

3. Redes Sociais Governamentais. 

 

Em virtude das manifestações, foram geradas as seguintes 

melhorias: 

 

 Retificação de informações de matéria publicada no sítio 

eletrônico da Agência Brasília; 
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 Direcionamento de esforços, por parte do Governo, para continuar 

conquistando os selos de verificação de seus perfis oficiais nas 

redes sociais, passando credibilidade aos cidadãos; 

 Mais proximidade com o cidadão para atender as demandas 

apresentadas para navegação nos sítios eletrônicos do GDF. 
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RELATÓRIO DO 1.º TRIMESTRE DE 2022 

Janeiro-Março 

 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – E-SIC 

 

Um total de 2 (dois) pedidos de informação foram registrados no 

trimestre janeiro-março 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 4). 

 

Total de pedidos de informação Respondidos 

2 100% 

Tabela 4. Manifestações registradas no E-SIC para o período janeiro-março de 2022. 

 

O quantitativo mensal de manifestações registrou 0 (zero), 0 (zero) 

e 2 (dois) pedidos de informação realizados nos meses de janeiro, 

fevereiro e março, respectivamente, todos respondidos dentro do prazo 

estipulado em lei (Tabela 5). 

 

Mês de referência Pedidos de informação registrados 

Janeiro 0 

Fevereiro 0 

Março 2 

Tabela 5. Manifestações registradas a cada mês no E-SIC, para o período janeiro-março de 2022. 

 

Os pedidos de informação registrados no período versaram sobre 

as redes sociais do GDF e sobre os valores gastos com ações de 

comunicação e campanhas publicitárias, e serviram para reforçar a 

cultura de transparência e controle social dos atos desta Secretaria por 

parte da população. 

  

https://www.e-sic.df.gov.br/
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PROJETOS 

Janeiro-Março 

 

A tabela abaixo (Tabela 6) apresenta a relação de ações 

planejadas para o primeiro trimestre de 2022, as metas traçadas e os 

resultados obtidos, a data de conclusão das ações (de fato ou prevista), 

bem como a previsão de ações não realizadas no período ou a 

justificativa de sua não realização, de acordo com o Plano de Ação Anual  

(PAA) de Ouvidoria de 2022 desta SECOM (disponível em 

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

 

Ações 

Metas 

Data de conclusão 

Previsto Atingido 

Indicação do Sistema de 

Ouvidoria do DF OUV-DF para 

os cidadãos que quiserem 

registrar quaisquer 

manifestações sobre os sítios 

eletrônicos, mídias sociais e 

Whatsapp do Governo do 

Distrito Federal 

Aumento de 20% 

no número de 

manifestações 

registradas em 

relação ao 

trimestre do ano 

anterior 

NÃO  

Diminuição de 

64% no período 

31/MAR de 2022 

Implantação do Pós-

atendimento e pesquisa de 

satisfação, inclusive após 

resposta complementar 

Ter 100% de 

avaliações 

realizadas 

SIM 

100% de 

manifestações 

avaliadas 

31/MAR de 2022 

Monitoramento mensal da 

pesquisa de satisfação (total de 

manifestações avaliadas) 

Monitorar 

mensalmente 

SIM 

Monitoramentos 

realizados 

31/JAN, 28/FEV e 

31/MAR de 2022 

Redação e publicação de 

Instrução Normativa que 

regulamente a obrigatoriedade 

de atualização de conteúdos 

nos sítios eletrônicos dos órgãos 

governamentais 

Diminuição de 

30% nas 

manifestações 

desse teor 

NÃO SE APLICA 

Ação incluída em 

documento 

retificado após o 

período avaliado 

Inclusão de botão fixo e 

destacado, na página principal 

dos sítios eletrônicos Agência 

Brasília e Governo do Distrito 

Federal, que direcione ao Portal 

DFlegis  

Diminuição de 

20% nas 

manifestações 

desse teor 

NÃO SE APLICA 

Ação incluída em 

documento 

retificado após o 

período avaliado 

Tabela 6. Controle de ações realizadas no trimestre analisado. JAN = Janeiro; FEV = Fevereiro; MAR = Março. 

https://www.secom.df.gov.br/planos-de-acao-anuais/
https://agenciabrasilia.df.gov.br/
https://agenciabrasilia.df.gov.br/
https://www.df.gov.br/
https://www.df.gov.br/
https://dflegis.df.gov.br/index.html
https://dflegis.df.gov.br/index.html
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Das 3 (três) metas passíveis de análise dentro do período, 

conforme previsão no PAA e acima expostas, 2 (duas) foram atingidas 

plenamente e 1 (uma) não. Outras 2 (duas) ações não puderam ser 

avaliadas no trimestre, posto que foram incluídas após republicação do 

PAA retificado, não sendo possível sua execução até o mês de março, 

por serem posteriores ao primeiro trimestre de 2022. 

Em relação à primeira ação da tabela (que trata das indicações do 

sistema OUV-DF – incluídos os pedidos de informação), não obstante a 

divulgação do serviço de Ouvidoria pelas redes sociais e sítios 

eletrônicos do GDF – em virtude do tipo de serviço prestado pela SECOM, 

específico para jornalistas, mas englobando, igualmente, a publicidade 

oficial do Governo, considerados os sítios eletrônicos e as redes sociais 

– as manifestações registradas em decorrência dessa divulgação 

trataram de temas afetos à competência de outros órgãos do GDF, sendo 

para eles direcionados.  

Em virtude disso, e considerando que a SECOM já atendeu a várias 

solicitações de cidadãos relacionados aos seus sítios eletrônicos 

governamentais/redes sociais – aprimorando sua qualidade e facilidade 

de uso e acesso – avaliamos que o baixo volume de manifestações pode 

não ser sinônimo de uma divulgação deficiente, mas sim de uma baixa 

demanda efetiva em relação aos serviços. Reiteramos que os serviços 

de fato, prestados por esta Secretaria, são orientados para jornalistas, 

não atendendo diretamente à população em geral, mas antes, uma 

classe profissional específica, sem prejuízo da divulgação das 

informações referentes à gestão da coisa pública constantes em seus 

sítios eletrônicos e redes sociais, que atingem toda a população.   

Também é importante considerar que, com as ações a serem 

realizadas no próximo trimestre, constantes no PAA (referentes à 

publicação de Instrução Normativa e ao DF Legis), espera-se que haja 

diminuição no número de manifestações, por serem essas ações 

soluções definitivas a demandas de cidadãos, com vistas ao 

aprimoramento da transparência e atualidade das informações 

disponibilizadas pelo Governo do Distrito Federal. Dessa forma, fica 

evidente que, não necessariamente, baixas demandas ou redução das 

manifestações protocoladas signifiquem qualquer tipo de prejuízo na 

prestação de serviços ou em sua divulgação, ou ainda decréscimo de 

sua qualidade, podendo representar a solução de pontos de 
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questionamento pelo cidadão com base nas demandas apresentadas, 

prevenindo a ocorrência de novos registros. 

Quanto às metas atingidas, avaliamos que é evidente o impacto 

positivo e o atendimento humanizado das demandas com o contato do 

cidadão após a formalização da resposta no sistema, o que fez com que 

100% das manifestações fossem avaliadas. O acompanhamento mensal 

auxiliou na garantia do contato com todos os requerentes – atendidos 

com gentileza, atenção e galhardia – e a satisfação com o trabalho feito 

por esta Ouvidoria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Ouvidoria da SECOM avalia de forma positiva os resultados das 

ações delineadas em seu Plano de Ação Anual de 2022, destacando que 

todas as manifestações foram avaliadas, em decorrência do programa 

de pós-atendimento feito por esta Ouvidoria.  

Reafirmamos nosso compromisso em empenhar esforços para 

estar cada vez mais próximos dos cidadãos e de suas necessidades, 

assim nossa 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. 


