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Apresentação 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal 

instituída nos termos do art. 190 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967, e vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República. Desde a sua criação, em 1964, o Ipea busca contribuir, de maneira 

efetiva, para o melhor desenho e a melhor avaliação das políticas públicas, por 

meio da realização de estudos e pesquisas de naturezas social e econômica e da 

disseminação do conhecimento resultante, fornecendo apoio técnico e institucional 

ao governo e oferecendo, à sociedade, elementos para o conhecimento e a solução 

dos problemas e desafios ao desenvolvimento do País. Por sua relevância, passou a 

ser conhecido, ao longo de sua existência, como a entidade que tem a missão de 

“pensar o Brasil”. 

A Ouvidoria do Ipea é um órgão seccional da Presidência do Instituto, criado por 

meio da Instrução Normativa nº 03, de 12 de maio de 2004, e que tem como 

missão propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus direitos e um canal 

de comunicação com a administração do Ipea. Nesse sentido, suas atribuições são: 

I. Receber, apurar e dar encaminhamento a pedidos de informações, 
reclamações, denúncias, críticas, sugestões e elogios feitos por cidadãos e 
servidores; 

 
II. Assegurar direito de resposta às demandas interpostas, informando seus 

autores sobre as providências adotadas;  
 

III. Recomendar a anulação ou a correção de atos praticados em 
desconformidade com a legislação ou com as regras da boa administração; 

 
IV. Propor à autoridade competente a instauração de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, na forma da lei em vigor; 
 

V. Propor a edição, alteração ou revogação de ato normativo, objetivando o 
aprimoramento técnico ou administrativo e o bom funcionamento da 
instituição; 

 
VI. Sugerir a adoção de medidas visando ao aperfeiçoamento e ao bom 

funcionamento da instituição; 
 

VII. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 
 

VIII. Prestar, quando solicitados, informações e esclarecimentos ao presidente, 
seu gabinete e aos diretores; e 

 
IX. Apresentar e divulgar relatório anual das atividades da Ouvidoria. 
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Nesse contexto, sua gênese foi pautada na busca pela consecução dos seguintes 
objetivos: 

I. Propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus direitos e um canal 
de comunicação com a administração do Ipea; 

II. Aumentar o controle social das atividades que são desenvolvidas pelo Ipea a 
fim de subsidiar o processo de avaliação de desempenho e o cumprimento 
das missões institucionais que lhe são atribuídas, bem como o cumprimento 
de seu programa de trabalho; 

III. Integrar e responsabilizar suas unidades de gestão, ante seus públicos-alvo, 
estimulando-as na busca permanente de eficiência, eficácia e efetividade de 
seus produtos e serviços; 

IV. Possibilitar um instrumento de controle de qualidade do serviço público; e 

V. Velar pela prática de condutas técnicas e profissionais orientadas pelos 
princípios da ética no serviço público e evitar atos ou omissões que causem 
danos ou ameaças ao patrimônio público. 

O presente relatório apresenta os resultados concernentes às atividades da 

Ouvidoria do Ipea em 2011, em conformidade com o disposto no Art. 2º, Inciso IX, 

da Instrução Normativa nº 03, de 12 de maio de 2004, o que vai ao encontro dos 

requisitos de transparência ao divulgar o resultado de suas ações ao conjunto da 

sociedade brasileira. 
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1. Atividades da Ouvidoria em 2011 

Decorridos sete anos desde a sua criação, a Ouvidoria do Ipea atinge sua 

maturidade, refletida, sobretudo, na percepção da sua relevância e da efetividade 

de sua ação, materializada nos resultados das Pesquisas de Satisfação e de 

Visibilidade, e no reconhecimento por parte da comunidade de ouvidores. Nesse 

contexto, o ano de 2011 marca o início do mandato do ouvidor Renato Lóes 

Moreira, em substituição a Antonio Semeraro Rito Cardoso, que conduziu com 

maestria as atividades de Ouvidoria do Instituto no período de outubro de 2008 a 

abril de 2011.  

A despeito dos bons resultados auferidos ao longo dos anos, o principal desafio que 

se apresentava ao novo ouvidor e à sua equipe se relacionava com o 

aperfeiçoamento contínuo das atividades de ouvidoria no âmbito do Ipea, norteado 

pela busca da eficiência, eficácia e efetividade, e sob a égide da autonomia, da 

transparência e da independência de suas ações, pautadas na valorização da 

cidadania, da ética e da inclusão social.  

Assim, na condição de uma ouvidoria pública e, como tal, de um autêntico 

instrumento da democracia participativa, é fundamental se estabelecer para além 

de um canal direto de comunicação entre a sociedade e administração pública, 

atuando como uma instância ativa de mediação das relações entre os entes.  

Dessa forma, espera-se que a Ouvidoria do Ipea exerça papel relevante não apenas 

no atendimento e solução tempestiva das demandas atinentes às manifestações 

recebidas, mas que, sobretudo, atue de maneira proativa identificando e 

oferecendo subsídios para a correção de distorções, evitando, assim, a ocorrência 

do dano. Por fim, espera-se que contribua, efetivamente, para o aperfeiçoamento 

da administração pública no Brasil e, em particular, para o fortalecimento do Ipea, 

de modo que o Instituto cumpra com excelência sua missão institucional.  

Nesse sentido, buscou-se, inicialmente, aperfeiçoar estrutura vigente para o 

recebimento, registro e acompanhamento da solução de manifestações, 

compreendendo os canais de comunicação com a Ouvidoria e processos de gestão 

interna. Destaques para a adoção de nova categoria de demandantes, para o 

registro dos eventos relacionados a cada manifestação e para a produção de 

estatísticas referentes à ação da Ouvidoria.  
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Por fim, vale destacar a elaboração do projeto do novo sítio da Ouvidoria, com 

vistas a facilitar o encaminhamento de manifestações e o acesso às informações, 

por meio de uma interface mais amigável. A primeira etapa do projeto do novo sítio 

teve sua implantação finalizada em dezembro de 2011, sendo que a segunda e 

última etapa deverá estar implantada ainda no primeiro bimestre de 2012. 

Importante ressaltar que, em dezembro de 2011, a convite da Ouvidoria Geral da 

União, a Ouvidoria do Ipea participou do evento intitulado Novas Tecnologias para 

Ouvidorias, no qual foi apresentado sistema desenvolvido e disponibilizado sem 

ônus, pelo Serpro, para a gestão das atividades de ouvidoria. O sistema encontra-

se atualmente em testes no Ipea. 

Em relação ao arcabouço normativo que rege as atividades de ouvidoria no Ipea, 

foram realizados estudos que revelaram a necessidade de aperfeiçoamentos sob a 

forma de ajustes no Estatuto e no Regimento Interno do Ipea para que ambos os 

instrumentos venham a refletir, com exatidão, as atribuições e objetivos da 

Ouvidoria do Instituto, em conformidade com a Instrução Normativa que rege suas 

atividades.  

Outro ponto objeto de consideração foi a elaboração de proposta de aumento do 

mandato do ouvidor do Ipea para 02 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo período. 

Tal fato advém do grau de maturidade alcançado pela Ouvidoria do Ipea e da 

própria característica de unipessoalidade que reveste a sua ação, assentada na 

autoridade moral do ouvidor, que se torna uma referência na Instituição. O que se 

pretendeu, portanto, foi tornar essas relações mais duradouras, provendo maior 

estabilidade à ação do ouvidor para que o mesmo pudesse desempenhar, com 

excelência, sua função. Para tal, será necessário rever a Instrução Normativa nº 

03, de 12 de maio de 2004, que dispõe sobre os procedimentos relativos à 

atividade de Ouvidoria no âmbito do Ipea. A proposta será submetida à apreciação 

do presidente do Ipea. 
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Procurando avaliar a qualidade do atendimento que presta ao cidadão brasileiro, a 

Ouvidoria do Ipea encaminhou, em dezembro de 2011, a Pesquisa de Satisfação 

2011 a todos aqueles que recorreram aos seus serviços durante o aludido 

exercício.  

Adicionalmente, buscando identificar o grau de visibilidade junto a servidores e 

colaboradores do Instituto, a Ouvidoria encaminhou, no mesmo período, a 

Pesquisa de Visibilidade 2011. Essas pesquisas, cujos resultados serão 

divulgados ainda no primeiro trimestre de 2012, trarão importantes subsídios para 

que a Ouvidoria do Ipea aperfeiçoe suas ações.  

No âmbito externo, a Ouvidoria do Ipea tem procurado atuar em parceria sobretudo 

com a Ouvidoria-Geral da União na constituição de uma rede de ouvidorias públicas 

no Brasil, tendo em vista uma ação mais estruturada, o debate de questões de 

interesse comum e o compartilhamento, produção e disseminação de 

conhecimentos sobre o tema com vistas ao aperfeiçoamento desse instituto. 

No que tange às manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 2011, 

observa-se um crescimento de 5% em relação ao volume recebido em 2010. Entre 

as 262 manifestações recebidas pela Ouvidoria em 2011, destaques para as 

consultas e solicitações de informações encaminhadas ao órgão, que, juntas, 

responderam por 44,3% das manifestações. Quanto às reclamações que atingiram 

19,8% do total de manifestações, vale ressaltar o grande número de questões 

improcedentes; ou seja, sem qualquer relação com o Ipea.  

Importante ressaltar que, mesmo nos casos de recebimento de manifestações 

improcedentes, a Ouvidoria do Ipea, sempre que possível, buscou atuar na 

resolução das mesmas, orientando os demandantes em relação aos canais mais 

adequados de comunicação e, por vezes, acionando diretamente outras ouvidorias.  

Por fim, vale registrar que 19,4% das manifestações recebidas correspondem a 

elogios e agradecimentos, em sua grande maioria, relacionados à atuação da 

Ouvidoria do Ipea.  
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A tabela 1 apresenta o detalhamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria 

do Ipea em 2011. 

 

Tabela 1 - Detalhamento das Manifestações Recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 
2011 

Manifestação 

Assunto 
Total % Produção 

Técnica  
do Ipea 

Questões  
Administrativas 

Questões 
de 

 Ouvidoria 

Serviços  
Ipea 

Questões  
Improcedentes 

Reclamação 2 24 0 8 18 52 19,8% 

Denúncia 0 1 0 1 9 11 4,2% 

Crítica 3 4 1 1 1 10 3,8% 

Sugestão 3 16 3 0 0 22 8,4% 

Elogio 0 0 20 0 0 20 7,6% 

Consulta 26 17 29 6 5 83 31,7% 

Solicitação 12 7 5 2 7 33 12,6% 

Agradecimento 1 0 30 0 0 31 11,8% 

Total 47 69 88 18 40 262 100,0% 

 

O gráfico 1 apresenta a distribuição das manifestações por Categorias de 

Manifestação: 
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O gráfico 2 apresenta a distribuição das manifestações por categorias de assunto. 

 

O gráfico 3 apresenta a distribuição das manifestações por categorias de 

demandante, o que permite constatar a importância da Ouvidoria enquanto 

mediadora das relações entre administração pública e sociedade, já que 62% das 

manifestações recebidas são de cidadãos, sem qualquer vínculo com a Instituição. 
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A tabela 2 apresenta os números da Ouvidoria do Ipea no que tange às 

manifestações recebidas entre 2004 e 2011. 

 

Tabela 2 – Números da Ouvidoria do Ipea entre 2004 e 2011 

Manifestação 
Período 

Total % 
2004-2005 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Reclamação 46 56 29 38 98 44 52 363 17,6% 

Denúncia 7 2 1 2 9 7 11 39 1,9% 

Crítica 0 5 12 27 11 8 10 73 3,5% 

Sugestão 57 63 12 18 25 6 22 203 9,8% 

Elogio/Agradecimento 41 28 7 22 64 40 51 253 12,3% 

Consulta  38 56 34 45 69 76 83 401 19,4% 

Solicitação 291 136 17 64 124 68 33 733 35,5% 

Total 480 346 112 216 400 249 262 2065 100,0% 

 

Vale ressaltar que a ação da Ouvidoria do Ipea não se esgota na busca pela solução 

tempestiva das demandas concernentes às manifestações recebidas. De maneira 

proativa, busca se antecipar à ocorrência do dano, fomentando a institucionalização 

de processos que promovam o fortalecimento do Ipea, sobretudo no que tange à 

melhoria de sua gestão. Como destaques da ação da Ouvidoria em 2011, 

registram-se as seguintes situações:  

 

 Foram realizadas gestões junto à DIDES/CGPES com vistas à resolução de 

problemas na divulgação de informações concernentes a deslocamentos de 

servidores e demais colaboradores do Ipea, apresentadas no Demonstrativo 

Mensal de Passagens Aéreas e Diárias, publicado no Boletim de Pessoal. 

 Manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea relacionadas a problemas de 

emissão da identificação funcional de servidores e ao acesso de servidores e 

demais colaboradores ao Edifício do BNDES demandaram um conjunto de ações 

por parte da DIDES que resultaram na emissão de novos crachás para acesso às 

dependências do Instituto em Brasília e na revisão dos processos para 

confecção da identidade funcional dos servidores. 

 As diversas manifestações recebidas provenientes de empregados terceirizados 

e relativas ao não cumprimento de obrigações trabalhistas apontam para a 

necessidade de maior rigor do Ipea no que tange à gestão dos contratos de 

terceirização.  
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 A Ouvidoria do Ipea manifestou sua preocupação quanto ao volume mensagens 

de correio-eletrônico com conteúdo supostamente malicioso recebidas por 

servidores e colaboradores do Ipea. Como resultado, além do aperfeiçoamento 

dos mecanismos de Segurança da Informação por parte da DIDES/CGTIC, é 

possível destacar a edição de Comunica, em 12/07/2011, intitulado “Dicas de 

Segurança da Informação”. 

 Em conformidade com o pleito de vários servidores, a Ouvidoria atuou junto à 

Chefia de Gabinete no sentido de que fossem divulgadas as atas com as 

principais decisões das reuniões do Colegiado de Diretores. Como resultado, a 

partir da edição extra nº 04 do Boletim de Pessoal, publicada em 22 de 

dezembro de 2011, iniciou-se a apresentação do registro dos debates e 

deliberações da alta direção do Ipea e demais informações de interesse do 

corpo funcional, com o estabelecimento de canal de comunicação para dúvidas e 

considerações. 

 A Ouvidoria do Ipea apresentou sugestão à Chefia de Gabinete e à 

DIDES/CGTIC para que houvesse diferenciação, nos e-mails, das categorias 

funcionais no Ipea, distinguindo, dessa forma, o vínculo que se tem com a 

Instituição. A DIDES/CGTIC tem realizado estudos no sentido de promover tais 

ajustes. 

 A Ouvidoria do Ipea vem acompanhando as discussões concernentes à carreira 

do Ipea envolvendo SRH/MP, Ipea e Afipea. 

 A Ouvidoria do Ipea sugeriu a criação de Grupo de Trabalho para a discussão e 

definição de critérios de publicidade, sobretudo externa, do que é realizado no 

âmbito da Instituição, dado o caráter sensível de algumas informações.  

 A Ouvidoria do Ipea apresentou sugestões de ajustes nas portarias que dispõem 

sobre a recomposição da Comissão de Ética do Ipea.  

 A Ouvidoria do Ipea tem atuado junto à DIDES na resolução dos problemas 

concernentes à atualidade e correção das informações de contato dos 

servidores, tanto na intranet, quanto no sistema de correio eletrônico do 

Instituto. A despeito de ter sido iniciado processo de recadastramento, pela 

DIDES, o problema ainda não foi solucionado em definitivo, o que tem gerado 

grande insatisfação por parte de servidores e demais colaboradores.  



 

 

 

 12

 Diversas manifestações relacionadas à produção técnica do Ipea foram 

recebidas pela Ouvidoria do Ipea, a grande maioria contendo dúvidas e 

solicitações de informações complementares sobre os estudos realizados. O 

inestimável apoio dos técnicos do Ipea e da ASCOM contribuiu para o 

tempestivo atendimento de tais demandas.    

 A orientação aos cidadãos quanto aos canais mais adequados para o 

encaminhamento de suas manifestações ou o redirecionamento das mesmas 

para as ouvidorias competentes quando constatada sua improcedência resultou 

em um grande número de agradecimentos e elogios à Ouvidoria do Ipea. 

 

Tendo o seu sítio na internet como o seu principal canal de comunicação com a 

sociedade, a Ouvidoria do Ipea observou, em 2011, um aumento de 4% em relação 

ao número de visitas realizadas no ano anterior, com 38.421 visitas e um total de 

100.512 páginas visitadas por 31.315 visitantes únicos. Nesse contexto, vale 

destacar o grande volume de acessos à seção Espaço Acadêmico, que provê 

conteúdos atinentes à atividade de Ouvidoria sob a forma de artigos, trabalhos de 

conclusão de cursos de graduação, dissertações e teses. Assim, a Ouvidoria do Ipea 

reafirma seu protagonismo, tendo em seu sítio na internet um importante lócus de 

disseminação de conhecimentos sobre o tema. 

 

A tabela 3 apresenta a distribuição mensal de acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea 

em termos de visitantes, número de visitas e páginas visitadas. 

 

Tabela 3 - Distribuição mensal dos acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea em 2011 
 

Indicadores 
Período 

Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

              
Visitantes 1.540 1.763 3.139 2.955 4.324 3.316 2.335 3.540 3.283 2.153 1.916 1.051 31.315 

Média Mensal 49,68 62,96 101,26 98,50 139,48 110,53 75,32 114,19 109,43 69,45 63,87 33,90 85,72 

              

Visitas 1.948 2.174 3.854 3.608 5.371 4.056 2.977 4.273 3.938 2.594 2.303 1.325 38.421 

Média Mensal 62,84 77,64 124,32 120,27 173,26 135,20 96,03 137,84 131,27 83,68 76,77 42,74 105,15 

              

Páginas 6.206 6.968 10.550 11.742 15.273 10.386 6.192 7.263 9.438 6.944 4.955 4.595 100.512 

Média Mensal 200,19 248,86 340,32 391,40 492,68 346,20 199,74 234,29 314,60 224,00 165,17 148,23 275,47 
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2. Considerações Finais 

Não obstante os bons resultados auferidos em 2011 e o alcançado reconhecimento 

de sua relevância, seja no âmbito do Ipea, seja no âmbito de outros órgãos e da 

sociedade em geral, é necessário que a Ouvidoria do Ipea continue a busca rumo 

ao aperfeiçoamento de suas ações. 

Assim, importantes insumos para o aumento de sua eficiência, eficácia e 

efetividade são esperados a partir dos resultados das pesquisas de satisfação e de 

visibilidade. Espera-se, também, que os testes ora em curso com o sistema 

computacional desenvolvido pelo Serpro para o controle de atividades de ouvidoria 

sejam satisfatórios e que o mesmo possa ser implantado no Ipea em 2012. 

Por outro lado, uma das questões mais importantes a serem enfrentadas diz 

respeito à promoção de maior celeridade na resolução das questões que são 

encaminhadas à Ouvidoria sob a forma de manifestações. Em algumas situações, 

houve excessiva demora no atendimento, pelas unidades do Ipea, às manifestações 

encaminhadas pela Ouvidoria, o que resulta em desgastes e comprometimento à 

imagem do Ipea. Assim, em cumprimento ao disposto no Art. 7º da Instrução 

Normativa nº 03, de 12 de maio de 2004, e com base na identificação dos 

principais “gargalos”, será instituído, em 2012, fórum especial de resolução de 

problemas para, em parceria com essas unidades, prover maior celeridade ao 

processo.  

Por fim, são fundamentais a autonomia, a transparência e a independência de suas 

ações e o apoio de servidores, colaboradores e demais unidades do Instituto, em 

especial da Chefia de Gabinete, da Comissão de Ética, da Auditoria Interna, da 

Procuradoria Jurídica e da Diretoria de Desenvolvimento Institucional.  

 

 



Missão: 
"Produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas 
públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro"


