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Como podemos colaborar com o Combate à 
Corrupção? 



O cidadão tem procurado quais 
canais para interagir com o governo? 



Aumento do uso da internet 

















Satisfação com o  
serviço de ouvidoria 

Recomenda o  
serviço de ouvidoria 

18% 

39% 

43% 

Muito
satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

62% 

38% 
Sim

Não



Temos uma boa participação cidadã nas 
avaliações do serviço de ouvidoria 

12% dos cidadãos 
qualificam a resposta 

recebida 

Dos que qualificam,  
32% respondem à 

pesquisa 



5.605 Pedidos registrados 

97% Respondidos 

1 2 



E quanto à nossa missão 
e objetivos estratégicos, 
o que temos feito para 

melhorar a vida do 
cidadão? 



Facilitamos a interface de interação com o 
Governo 



Novo Sistema de Ouvidoria 
Ouv-DF 



Número de usuários – 977   

Ouv-DF 
Novo Sistema de Ouvidoria 

www.ouvidoria.df.gov.br 
 

› Ferramenta mais amigável 

› Funciona como uma conta de e-mail 

› O Cidadão que finaliza a demanda 

› Pesquisa de satisfação pós atendimento 

› Georreferenciado – mapa com informações de cada região administrativa 

› Transparência ativa – informações na 1ª tela 





Participação em 
mais de 15 eventos 

179 Manifestações 
registradas 

• Sema 

•Educação 

• Sejus 

• Sedestmidh 

Secretarias 

•Ceilândia 

•Brazlândia 

•Planaltina 

•Cruzeiro 

• Lago Norte 

•Vicente Pires 

• Scia 

• Santa Maria 

• Sobradinho 

Administrações • Ibram 

• SLU 

•Caesb 

•Ceasa 

•Emater 

•Ceb 

•Detran 

•Der 

•DFTrans 

• Zoológico 

Entidades 

23 Ouvidorias 
realizaram Ouvidoria 

Itinerante 



Telefone instalado em 
todas as unidades do  
Na Hora 

Lançamento na unidade 
de Taguatinga – 24/11 

Linha Direta no Na Hora 



Produzimos e disponibilizamos  
informações de utilidade pública 



2015 - 

Construção e 
publicação da 
versão completa 

2016 – 

Padronização 
visual dos ícones e 
ajuste no formato 
de publicação 

2017 – 

Versões 
resumidas e on-
line 

› Todas as Cartas foram publicadas (82)  
› Momento atual: 

• Revisão completa 
• Monitoramento (Pesquisa de 

Satisfação e manifestações de 
ouvidoria – Ouv-DF) 



Como temos nos preparado para exercer 
nosso papel de interlocutor entre cidadão 

e Governo?  



Curso Acompanhamento dos 
Serviços de Ouvidoria 

Básico 

5 turmas 

Intermediário 

2 turmas 

Avançado 

2 turmas 

230 servidores que atuam em ouvidoria 
capacitados 



Como podemos trabalhar de forma 
integrada? 



INTEGRAR... 



PARA ENTREGAR! 





Por que elaborar 

uma Agenda 

Estratégica do 

SIGO-DF? 



Necessidade de integrar os 
membros do SIGO-DF para 

potencializar nossas forças e 
dirimir as ameaças 



Quem participou  
da elaboração? 



57 - Ouvidoria 

21 - Planejamento 

8 - Comunicação 



› Sensibilização 

› Apresentação dos conceitos 

› Oficina de trabalho 

› Apresentação Comae 

› Apresentação “Balanço 
OGDF 2016” 

› Envio Circular 

› Inclusão Acordo de 
Resultados  

Dinâmica do Trabalho 





Agenda 
Estratégica 

Planejamento da 
CGDF 

Gestão de Riscos 

IACM 



SIGO 
MISSÃO - Acolher o cidadão e promover a 

participação social na melhoria dos serviços 
públicos 

OE1. Fomentar a transparência na gestão 
pública, estimulando a participação e o controle 

social. 

OE2.Ampliar a participação do sistema no 
desenvolvimento e implementação de políticas 

públicas 

OE3.Aumentar a satisfação do cliente cidadão 

CGDF 
MISSÃO - Orientar e controlar a gestão 

pública com transparência e participação da 
sociedade 

OE1. Intensificar as ações de controle com 
vistas a melhorar a efetividade da gestão 

pública 

OE2. Ampliar mecanismos de participação do 
cidadão no controle das ações governamentais 

VISÃO – Ser reconhecido como órgão 
permanente de controle, cujas ações 

contribuem para melhorar a vida do cidadão. 



1ª Reunião Geral  de trabalho de 2017 - 7/02 



Queremos melhorar continuamente 

E reconhecemos o trabalho de cada um 



Parceria com o Conselho de 
Transparência e Controle Social 

1º Concurso  
“Melhores Práticas em 

Ouvidoria Pública” 



CEASA-DF 

Agradecimentos 


