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1. Apresentação 

Ao lado de outros institutos de participação e controle social, as ouvidorias públicas surgem com 

maior vigor no esteio do processo de redemocratização do Estado brasileiro, cujo marco mais 

significativo foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. São responsáveis pelo tratamento 

das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços 

públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública. 

Nesse contexto, em 2004 é criada Ouvidoria do Ipea, tendo como um dos seus objetivos o de 

propiciar ao cidadão um instrumento para a defesa de seus direitos e um canal de comunicação com 

o núcleo gestor do Instituto. Com quase 10 anos de existência, a Ouvidoria do Ipea tem buscado 

aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos seus atos, pautando-os pela autonomia, 

independência e transparência. Esse esforço tem sido premiado ao longo dos anos com o 

reconhecimento de sua relevância por parte daqueles que são os destinatários de sua ação. 

Na condição de uma ouvidoria pública e, como tal, de um autêntico instrumento da democracia 

participativa, é imperativo que a Ouvidoria do Ipea atue como instância ativa de mediação das 

relações entre demandante e demandado. A percepção de sua relevância deve ser fruto não apenas do 

atendimento e solução tempestiva das manifestações que lhe são encaminhadas, mas, também, de 

sua atuação proativa ao identificar e oferecer subsídios ao desenvolvimento institucional. Dessa 

forma se consolidará na viabilização do controle e participação social, contribuindo para a 

valorização da cidadania e para o aperfeiçoamento da administração pública no Brasil. 

O presente relatório representa o fechamento de um ciclo iniciado no final de 2012 com a elaboração 

do plano de trabalho da Ouvidoria do Ipea para o ano subsequente. O relatório de atividades de 2013 

é, portanto, um instrumento cuja finalidade é apresentar à sociedade o resultado das ações 

empreendidas ao longo do período. Permite, portanto, determinar o grau de realização em relação ao 

que foi originalmente previsto e, ao mesmo tempo, atende aos requisitos de transparência da 

administração pública.  
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2. Base Normativa, Atribuições e Competências 

A Instrução Normativa nº 03, de 12 de maio de 2004, estabeleceu os procedimentos relativos à 

atividade de Ouvidoria no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A criação da 

Ouvidoria do Ipea buscou atender aos 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. 

Posteriormente, nos termos do art. 5º, II do Decreto nº 7.142, de 29 de março de 2010, a Ouvidoria 

do Ipea é formalizada na estrutura organizacional da entidade e estabelecida como órgão seccional 

do Instituto. Reforça-se, portanto, sua independência de ação, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, 

maior robustez normativa em face da natureza infraconstitucional da norma que a estabelece. De 

acordo com o art. 9º da aludida norma, à Ouvidoria do Ipea compete: 

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; e 

III.  propor a edição, alteração ou revogação de ato normativo, objetivando o aprimoramento 

técnico ou administrativo e o bom funcionamento da instituição. 
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Em 2013, novas responsabilidades foram atribuídas ao Ouvidor do Ipea. Por meio da Portaria Ipea nº 

229, de 29 de outubro de 2013, o Ouvidor passou a exercer, no âmbito da Ipea,  as atribuições a que 

se refere o artigo 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI). Como decorrência, compete ao Ouvidor:  

I. assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e 

adequada aos objetivos da lei;  

II.  monitorar a implementação do disposto na lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu 

cumprimento;  

III.  recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e 

procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto na lei; e  

IV.  orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto na lei e seus 

regulamentos 

Finalmente, o Ouvidor do Ipea foi designado o interlocutor da entidade junto à Controladoria da 

União – CGU para questões relacionadas à Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, também conhecida 

como Lei do Conflito de Interesses. Além da interlocução com a CGU, cabe ao titular da Ouvidoria 

do Ipea a coordenação do processo de implementação desta Lei no âmbito da entidade e a 

articulação interna com as demais unidades do Instituto. 
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3. Estrutura e Funcionamento 

A Ouvidoria do Ipea estrutura sua ação em torno de três eixos principais: (i) atendimento ao cidadão; 

(ii) gestão da LAI; e (iii) produção e disseminação de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o atendimento ao cidadão, incluídos os servidores e demais colaboradores do Ipea, a Ouvidoria 

disponibiliza os seguintes canais de comunicação: 

• Internet , por meio de formulário eletrônico disponível em: www.ipea.gov.br/ouvidoria. 

• Telefone, por meio dos números (61) 3315-5555 e (21) 3515-8621.  

• Fax, por meio dos números (61) 3315-5461 e (21) 3515-8585.  

• Presencial, das 09h às 18h, nos seguintes endereços: 
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As manifestações encaminhadas pelos cidadãos à Ouvidoria do Ipea são classificadas de acordo com 

a seguinte tipologia1: 

• Elogio – demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço recebido ou 

relativo a pessoas que participaram do serviço/atendimento. 

• Denúncia – comunicação de irregularidades ocorridas no âmbito do Ipea ou apontamento de 

exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções no âmbito da Instituição, como 

também infrações disciplinares ou prática de atos de corrupção, ou improbidade administrativa, 

que venham ferir a ética e a legislação.  

• Informação: solicitações diversas em que o objeto e o sujeito são claramente definidos, 

contendo, necessariamente, um requerimento de atendimento ou serviço.  

• Reclamação – crítica, manifestação de desagrado ou protesto sobre um serviço prestado, ação 

ou omissão da administração ou de servidor/colaborador do Ipea, considerado ineficiente, 

ineficaz ou não efetivo.  

• Sugestão – manifestação que apresenta uma ideia ou proposta para o aprimoramento dos 

serviços realizados pelo Ipea.  

 

Após analisadas, as manifestações recebidas são respondidas pelo Ouvidor do Ipea, que, por sua vez, 

pode solicitar o auxílio de outras unidades do Instituto, preservando a identidade dos manifestantes 

sempre que assim lhe for solicitado. Mesmo nos casos de recebimento de manifestações 

improcedentes, a Ouvidoria atua no sentido de orientar os demandantes quanto aos canais mais 

adequados para a submissão de suas manifestações. Assim, sob a égide dos princípios 

constitucionais da administração pública, a Ouvidoria busca atender seus demandantes de maneira 

célere, objetiva e imparcial, com qualidade e transparência. 

No âmbito da gestão da LAI, além do exercício, pelo Ouvidor, das atribuições a que se refere o 

artigo 40 da referida lei, a Ouvidoria do Ipea produz e divulga, mensalmente, relatórios estatísticos 

referentes às modalidades de transparência ativa e transparência passiva.  

 

  

                                                           
1 Importante destacar que essa tipologia foi adotada pela Ouvidoria do Ipea no final de 2013. Assim, no presente 

relatório, os resultados são apresentados tendo por base tipologia anterior, para a qual as manifestações se apresentam 

sob a forma de reclamações, denúncias, críticas, sugestões, elogios, consultas, solicitações e agradecimentos. 
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Por fim, a Ouvidoria do Ipea se dedica ao estudo, produção e disseminação de conhecimentos sobre 

questões que circunscrevem a área de atuação das ouvidorias públicas, tais como autonomia, 

accountability, democracia, participação e controle social.  

No que tange à estrutura de pessoal da Ouvidoria do Ipea, o Ouvidor contava em 2013 com a 

colaboração de um assessor, também servidor do Ipea, que o substituía em seus impedimentos. 

Também faziam parte da equipe mais duas pessoas responsáveis pelo apoio técnico e administrativo, 

além de dois bolsistas no apoio às atividades de pesquisa. Importante destacar que, em junho de 

2013, inicia a gestão do Ouvidor Antonio Semeraro Rito Cardoso em substituição a Renato Lóes 

Moreira, ingresso na Ouvidoria em maio de 2011.  
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4. Manifestações Recebidas em 2013 

No que tange às manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 2013, observa-se um 

decréscimo, em termos absolutos, de aproximadamente 48% em relação ao volume verificado no ano 

anterior. Tal fato se justifica em face do elevado número de manifestações improcedentes recebidas 

pela Ouvidoria em 2012, sob a forma de denúncias e reclamações relacionadas a órgãos e entidades 

ligados à seguridade social. Expurgadas as manifestações improcedentes de ambos os anos, em 2013 

observa-se um crescimento de 12% no número de manifestações recebidas. Enfatize-se, no entanto, 

que, mesmo ao receber uma manifestação improcedente, a Ouvidoria do Ipea atua na orientação dos 

demandantes. 

Na tabela 1, é apresentado o detalhamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 

2013 segundo categorias de manifestações e de assuntos. A tabela 2, por sua vez, apresenta o mesmo 

detalhamento, porém circunscrito às manifestações consideradas procedentes. 

TABELA 1  

Manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 2013 

 Produção 
Técnica 
do Ipea 

Questões 
Administrativas 

Questões 
de 

Ouvidoria 

Serviços 
Ipea 

Questões 
Improcedentes 

Total % 

Reclamação 2 27 0 2 13 44 29,5% 

Denúncia 0 4 0 0 7 11 7,4% 

Crítica 2 6 0 2 0 10 6,7% 

Sugestão 0 5 0 4 2 11 7,4% 

Elogio 0 1 5 0 0 6 4,0% 

Consulta 12 12 1 2 4 31 20,8% 

Solicitação 12 12 1 2 1 28 18,8% 

Agradecimento 2 0 6 0 0 8 5,4% 

Total 30 67 13 12 27 149 100,0% 

 

 

TABELA 2  

Manifestações procedentes recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 2013 

 Produção 
Técnica 
do Ipea 

Questões Administrativas 
Questões de 
Ouvidoria 

Serviços 
Ipea 

Total % 

Reclamação 2 27 0 2 31 25,4% 

Denúncia 0 4 0 0 4 3,3% 

Crítica 2 6 0 2 10 8,2% 

Sugestão 0 5 0 4 9 7,4% 

Elogio 0 1 5 0 6 4,9% 

Consulta 12 12 1 2 27 22,1% 

Solicitação 12 12 1 2 27 22,1% 

Agradecimento 2 0 6 0 8 6,6% 

Total 30 67 13 12 122 100,0% 
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O gráfico 1 apresenta a distribuição das manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea, de acordo 

com categorias de manifestações. Observa-se a prevalência de reclamações, consultas e solicitações, 

que, juntas, responderam por 69% das manifestações recebidas pela Ouvidoria. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No gráfico 2, tem-se a distribuição das manifestações recebidas por categorias de assuntos. Percebe-

se, nesse caso, a prevalência de manifestações relacionadas a questões administrativas do Instituto.  
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A análise do gráfico 3 permite constatar a importância da Ouvidoria do Ipea enquanto instituto de 

participação social. A distribuição das manifestações recebidas segundo categorias de demandantes 

indica que grande parte das demandas recebidas proveio de cidadãos sem qualquer vínculo laboral 

com a Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 4 mostra a distribuição mensal das manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 

2013. Em média, foram recebidas 12 manifestações por mês.  
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Na tabela 3, é apresentada distribuição mensal das manifestações recebidas segundo as categorias de 

manifestações. 

TABELA 3  

Distribuição mensal das manifestações recebidas em 2013 por categorias de manifestações  

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Reclamações 5 2 8 2 4 5 4 2 1 8 1 2 

Denúncias 0 0 2 0 1 0 1 1 3 1 1 1 

Críticas 0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 0 

Sugestões 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

Elogios 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 

Consultas 1 4 2 3 1 4 5 5 3 1 0 2 

Solicitações 4 3 3 3 2 1 0 2 2 4 3 1 

Agradecimentos 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Total 13 14 21 12 10 10 11 11 10 17 10 10 

 

Já na tabela 4, é possível verificar os números da Ouvidoria do Ipea entre os anos de 2004 e 2013. 

Nesse período, foram recebidas 2499 manifestações, com média anual de 250 manifestações.  

TABELA 4  

Números da Ouvidoria do Ipea entre 2004 e 2013 

 2004-2005 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Reclamação 46 56 29 38 98 44 52 117 44 

Denúncia 7 2 1 2 9 7 11 63 11 

Crítica 0 5 12 27 11 8 10 9 10 

Sugestão 57 63 12 18 25 6 22 11 11 

Elogio/Agradecimento 41 28 7 22 64 40 51 7 14 

Consulta  38 56 34 45 69 76 83 59 31 

Solicitação 291 136 17 64 124 68 33 19 28 

Total 480 346 112 216 400 249 262 285 149 
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Finalmente, o gráfico 5 apresenta as unidades destinatárias das manifestações recebidas pela 

Ouvidoria do Ipea. Embora 41% das manifestações tenham sido resolvidas no âmbito da própria 

Ouvidoria, percebe-se o quão importante é o apoio das demais unidades do Instituto no atendimento 

às demandas que são encaminhadas à Ouvidoria, já que, em 2013, representaram 59% dos casos. 

Nesse contexto, as unidades mais demandadas pela Ouvidoria do Ipea foram a Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional (Dides) e a Assessoria de Imprensa e Comunicação (Ascom). 
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5. Acessos ao sítio da Ouvidoria na Internet 

O sítio da Ouvidoria do Ipea na internet2 corresponde ao principal canal de comunicação com 

servidores e colaboradores do Ipea e com a sociedade em geral. Por meio dele, é possível não apenas 

encaminhar manifestações ao Ouvidor, mas, também, ter acesso a informações sobre a atuação da 

Ouvidoria, notícias e eventos. Por fim, destaque para o Espaço do Conhecimento, seção que reúne 

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 temas 

que circunscrevem a ação das ouvidorias.  

A tabela 5 apresenta a distribuição mensal de acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea tendo por base o 

parâmetro visitantes únicos. Em linhas gerais, essa informação corresponde ao número de pessoas 

que efetuaram ao menos um acesso ao sítio da Ouvidoria do Ipea no período de um mês. A 

contabilização se dá, portanto, a partir do número de visitantes distintos no mês, não importando o 

número de acessos de cada um no período considerado. A distinção se faz por meio do endereço IP 

do visitante.  Em relação ao total de acessos relacionados ao parâmetro em questão, em 2013 houve 

um crescimento de, aproximadamente, 20% quando comparado aos acessos verificados no ano 

anterior. 

TABELA 5 

Distribuição mensal dos acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea em 2013 – Visitantes Únicos 

 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez  

Visitantes 1.365 1.258 1.375 1.670 1.653 1.203 1.267 1.705 1.914 2.498 2.745 1.779 20.432 

Média Diária 44,0 44,9 44,4 55,7 53,3 40,1 40,9 55,0 63,8 80,6 91,5 57,4 56,0 

 
 

  

                                                           
2
 www.ipea.gov.br/ouvidoria 
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Na tabela 6, tem-se a distribuição mensal de acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea baseada no 

número de visitas realizadas ao sítio da Ouvidoria, considerados todos os visitantes, no período de 

um mês. Cada visita pode ser entendida como uma sessão com duração preestabelecida de uma hora, 

na qual um visitante acessa conteúdos. No que tange ao total de acessos para este parâmetro, em 

2013 houve um crescimento de, aproximadamente, 25% quando comparado ao ano de 2012. 

TABELA 6 

Distribuição mensal dos acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea em 2013 – Visitas 

 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez  

Visitas 2.089 1.934 2.179 2.548 2.337 1.649 1.899 2.553 2.617 3.228 3.479 2.617 29.129 

Média Diária 67,4 69,1 70,3 84,9 75,4 55,0 61,3 82,4 87,2 104,1 116,0 84,4 79,8 

 

Finalmente, a tabela 7 apresenta a distribuição mensal de acessos baseada no parâmetro páginas. 

Essa informação corresponde ao número de páginas acessadas no sítio da Ouvidoria do Ipea, 

considerados todos os visitantes, no período de um mês. O total de 79.639 páginas visitadas 

representa um crescimento de 33% em relação ao volume verificado em 2012.  

TABELA 7 

Distribuição mensal dos acessos ao sítio da Ouvidoria do Ipea em 2013 – Páginas 

 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez  

Páginas 7.423 4.509 4.430 6.404 4.748 4.315 5.716 13.538 7.316 8.023 7.801 5.416 79.639 

Média Diária 239,5 161,0 142,9 213,5 153,2 143,8 184,4 436,7 243,9 258,8 260,0 174,7 217,7 
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6. Ações Empreendidas pela Ouvidoria do Ipea  

A despeito dos bons resultados auferidos pela Ouvidoria do Ipea ao longo dos anos, é imperativo que 

se busque, de maneira contínua, aperfeiçoar a sua ação, de modo a alcançar a excelência no 

desempenho de suas atribuições. Assim, em 2013 a Ouvidoria empreendeu esforços com vistas ao 

aperfeiçoamento de questões relacionadas à estrutura, processos e gestão interna. No do que foi 

realizado em 2013 também estão compreendidas as ações regulares e periódicas de competência da 

Ouvidoria e ações decorrentes das novas atribuições da Ouvidoria, relacionadas à gestão da LAI e da 

Lei do Conflito de Interesses. No âmbito das ações realizadas pela Ouvidoria do Ipea em 2013, é 

possível destacar: 

• Carta de Serviços ao Cidadão. Em conformidade com o que dispõe o Decreto nº 6.932, de 

11 de agosto de 2009, a Ouvidoria do Ipea publica, no final de 2013, a sua Carta de Serviços 

ao Cidadão. Com isso, busca trazer ao cidadão, de forma clara e precisa, informações sobre os 

serviços que presta e formas de acesso, além dos compromissos e padrões de qualidade de 

atendimento ao público. 

• Ações com vistas ao Fortalecimento Institucional. A ação da Ouvidoria do Ipea não se 

esgota na busca pela solução pontual e tempestiva das demandas concernentes às 

manifestações recebidas. De maneira proativa, deve se antecipar à ocorrência do dano, 

fomentando a institucionalização de processos que promovam o fortalecimento institucional, 

sobretudo no que tange à melhoria de sua gestão. Afinal, além de ser um lócus privilegiado de 

ausculta dos cidadãos que tange à eficiência, eficácia e efetividade do desempenho 

institucional, a Ouvidoria, inserida que está no ambiente organizacional, pode, de maneira 

autônoma, oferecer subsídios à correção de distorções e ao aperfeiçoamento da Instituição. 

Nesse contexto, a Ouvidoria cria o instrumento Notas de Ouvidoria, uma série que tem como 

um dos seus objetivos a submissão de proposições ao núcleo gestor do Ipea visando ao 

fortalecimento institucional. Entre as propostas apresentadas em 2013 por meio desse 

instrumento, destacam-se: 

o A Ouvidoria do Ipea, na pessoa de seu titular ou de seu substituto, passará a ter assento 

com direito a voz, mas não a voto, nas reuniões do Conselho Diretor do Ipea. Tal 

medida tem dupla motivação: (i) contribuir para o aumento da eficiência, da eficácia e 

da efetividade da ação da Ouvidoria do Ipea mediante o provimento de informações 

relacionadas às decisões do núcleo gestor do Instituto; e (ii) possibilitar que a 

Ouvidoria do Ipea municie o núcleo gestor do Instituto com informações e emita 

recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento dos processos de tomada de 

decisões na Instituição. 
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o A Ouvidoria do Ipea na pessoa de seu titular ou de seu substituto, passará a ter assento 

com direito a voz, mas não a voto, nas reuniões da Comissão de Ética do Ipea, do 

Comitê de Gestão de Pessoas e de quaisquer outras comissões ou grupos de trabalho 

constituídos para tratar de assuntos de natureza sensível, conflituosa ou de repercussão 

geral.  

o Designar o Ouvidor do Ipea para exercer as atribuições a que se refere o art. 40 da Lei 

nº 12.527, em substituição ao Auditor Interno do Ipea. 

o Elaborar norma dispondo sobre os serviços de protocolo no Ipea, aperfeiçoar 

processos e dar ampla divulgação a servidores e colaboradores do Instituto. 

• Reformulação do sítio da Ouvidoria do Ipea na Internet, de modo a facilitar o 
encaminhamento de manifestações e o acesso às informações. O sitio da Ouvidoria do Ipea 

sofreu diversas intervenções em 2013, entre as quais é possível apontar as melhorias 

realizadas na interface com o usuário e no formulário para o encaminhamento de 

manifestações. Destaques, também, para a criação das seções de eventos e de gestão da LAI. 

Por fim, foram realizadas intervenções nas seções Legislação e Espaço do Conhecimento, no 

que tange à melhor organização das informações e adição de novos conteúdos. 

• Provimento de melhorias na estrutura e no atendimento às manifestações. Entre as 

melhorias, destaques para a introdução de um número telefônico do Rio de Janeiro para 

acesso à Ouvidoria, a adoção da sistemática de videoconferência para as reuniões, a revisão de 

processos concernentes ao atendimento e ao tratamento das manifestações recebidas e, por 

fim, a identificação e a intervenção nos principais gargalos do processo de atendimento às 

manifestações na busca por celeridade e qualidade das respostas. 

• Aperfeiçoamento das estatísticas concernentes às manifestações recebidas e acessos ao 
sítio da Ouvidoria. O relatório estatístico de manifestações recebidas passa a apresentar a 

distribuição mensal por tipo de manifestação. Também foram realizadas melhorias no 

relatório com as estatísticas de acessos ao sítio da Ouvidoria na internet no sentido de 

descrever os parâmetros considerados nas medições. 

• Nova Tipologia de Manifestações. O trabalho de adoção de nova tipologia de manifestações 

foi motivado, essencialmente, pela busca de maior racionalização no tratamento das 

manifestações recebidas. Assim, adotou-se tipologia baseada em (Romão, 2012)3, segundo o 

qual uma manifestação pode ser classificadas como: elogio, denúncia, informação, reclamação  

ou sugestão.  

                                                           
3
 ROMÂO, J. E. A Ouvidoria Geral da União e Papel das Ouvidorias Públicas na Efetivação do Controle Social. In: CARDOSO, 

A. S. R.; LYRA, R. P. (Orgs.). Modalidades de Ouvidoria Pública no Brasil: terceira coletânea. João Pessoa-PB: Editora 
Universitária da UFPB, 2012. 
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• Ações de Comunicação Interna. Confecção de banners e afixação em locais considerados 

estratégicos no Rio de Janeiro e em Brasília, melhorias na sinalização para o acesso às 

dependências da Ouvidoria no Rio de Janeiro e em Brasília, e envio de comunicados aos 

servidores e colaboradores do Ipea estimulando-os a participar.  

• Execução de testes em sistema informatizado. Realização de testes de aceitação de usuário 

sobre o sistema originalmente desenvolvido pelo Serpro para a gestão de atividades de 

ouvidorias4. O registro dos testes foi publicado sob a forma de nota técnica que traça 

considerações sobre requisitos não atendidos e considerados centrais pela Ouvidoria do Ipea. 

Diante dos resultados obtidos e da inviabilidade técnica manifestada pela área de TI do 

Instituto para fins de atendimento a questões apresentadas na referida nota, optou-se pela não 

adoção do sistema. 

• Segurança. A falta de segurança nas proximidades da sede do Ipea, no Setor Bancário Sul 

(SBS), em Brasília, tem sido objeto de grande preocupação. Nesse sentido, a Ouvidoria do 

Ipea coordenou um processo que contou com a participação das ouvidorias do Ministério 

Público Federal (MPF), Caixa Econômica Federal (Caixa) e Banco de Brasília (BRB), órgãos 

e entidades também situados no SBS, com vistas ao aumento de policiamento no setor. Assim, 

em março de 2013, encaminhou ao senhor Subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Militar 

do Distrito Federal o Ofício nº 001/2013, assinado pelos ouvidores do IPEA, MPF, Caixa e 

BRB, solicitando o reforço no policiamento por meio da instalação de base móvel da PMDF 

no SBS.  

• Lei do Conflito de Interesses. Em vigor desde 1º de julho de 2013, a Lei nº 12.813, de 16 de 

maio de 2013, conhecida como Lei de Conflito de Interesses, dispõe sobre as situações que 

suscitam esse tipo de conflito durante e após o exercício de cargo ou emprego no Poder 

Executivo Federal. Nos termos da referida norma, conflito de interesses é “a situação gerada 

pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse 

coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública”. De acordo 

com a Lei, o ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal deve sempre agir com 

o intuito de prevenir ou impedir possível conflito de interesses, além de resguardar 

informação privilegiada. A Ouvidoria do Ipea coordenou a implantação da lei no âmbito do 

Ipea, um esforço que envolveu definição de processos e responsabilidades, a constituição de 

um sítio na internet e ações de comunicação direcionadas aos servidores do Instituto. Esse 

trabalho contou com a colaboração da Assessoria de Imprensa e Comunicação, da 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e da Comissão de Ética do Ipea. 

                                                           
4
 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 pelo Serpro para gestão das atividades de ouvidoria. Esse 
sistema foi disponibilizado sem ônus para o Ipea no início de 2012. Desde então, as áreas de TI e a Ouvidoria do Ipea se 
empenharam em atividades relacionadas à instalação/configuração, customização e testes básicos do sistema com vistas 
à avaliação de sua aderência aos requisitos de ouvidoria para o Instituto. 
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• Gestão da LAI. Além de o Ouvidor do Ipea passar a exercer as atribuições estabelecidas no 

art. 40 da LAI, a Ouvidoria passa a publicar mensalmente: (i) as estatísticas concernentes aos 

pedidos de acesso à informação, recursos interpostos e reclamações feitas no âmbito da lei, na 

modalidade de Transparência Passiva, que compreende a disponibilização de informações 

públicas em atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica; e (ii) as 

estatísticas concernentes aos acessos a informações no âmbito da LAI, na modalidade de 

Transparência Ativa, que corresponde à divulgação de dados por iniciativa do próprio setor 

público, ou seja, quando são tornadas públicas informações, independente de requerimento, 

utilizando principalmente a Internet. 

• Pesquisa de Satisfação 2013. Procurando avaliar a qualidade do atendimento que presta ao 

cidadão brasileiro, a Ouvidoria do Ipea, em dezembro de 2013, iniciou o processo de 

elaboração de pesquisa destinada a todos aqueles que recorreram aos seus serviços durante o 

aludido exercício. Trata-se de um importante instrumento à disposição da Ouvidoria, 

permitindo-lhe avaliar a sua credibilidade e a efetividade dos serviços, além de trazer 

importantes subsídios ao aperfeiçoamento de suas ações. Aplicada entre janeiro e março de 

2014, a pesquisa terá seus resultados divulgados ainda no segundo trimestre de 2013.  

• V Curso de Aperfeiçoamento em Desenvolvimento e Políticas Públicas. A Ouvidoria do 

Ipea teve importante atuação na mediação das relações entre os participantes do curso e o 

Instituto, que culminou com a emissão e entrega dos certificados de participação.  

• Reformulação dos atos normativos que dispõem sobre as competências e o 
funcionamento da Ouvidoria do Ipea. Em relação ao arcabouço normativo que rege as 

atividades de ouvidoria no Ipea, foram realizados estudos que revelaram a necessidade de 

aperfeiçoamentos no Estatuto e no Regimento Interno do Ipea para que ambos venham a 

refletir, com exatidão, as atribuições e objetivos da Ouvidoria, em conformidade com a 

Instrução Normativa que rege suas atividades. Tendo em vista as novas atribuições da 

Ouvidoria, relacionadas à produção de estudos e pesquisas sobre a temática das ouvidorias 

públicas e à gestão das leis de Acesso à Informação e do Conflito de Interesses, optou-se por 

reformular a proposta elaborada em 2013 e submetê-la para fins de aprovação somente em 

2014.   

• Atividades Regulares e Periódicas. Entre as atividades de natureza regular e periódica, 

destaques para a produção e divulgação: (i) do Relatório de Atividades de 2012; (ii) das 

estatísticas de manifestações e de acessos ao sítio da Ouvidoria segundo periodicidade 

mensal; e (iii) do relatório com a análise dos resultados da Pesquisa de Satisfação de 2012. 
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7. Redes de Cooperação 

Em novembro de 2013, a Ouvidoria do Ipea participou de grupo de trabalho constituído pela 

Ouvidoria Geral da União (OGU) com o objetivo de elaborar a proposta final do Decreto que 

estabelece diretrizes e normas a serem observadas pelas unidades de ouvidoria pública dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal e que cria o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal 

(SiOuv). Além do Ouvidor-Geral da União, José Eduardo Elias Romão e Equipe, estiveram 

presentes à reunião os Ouvidores do SUS, Bacen, Caixa, Ipea, Anatel, Aneel, AGU, SEPPIR, além 

dos Presidentes da ABO, ABRAREC e ANOP, e de representante da SG/PR. Nesse contexto, a Nota 

de Ouvidoria nº 04/2013 apresenta, sob a forma de reflexões e propostas, as contribuições da 

Ouvidoria do Ipea para o texto final do Decreto. Esse documento foi encaminhado formalmente à 

Ouvidoria Geral da União. 

No âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 01/20145, a Ouvidoria do Ipea participou de atividades 

no âmbito do Projeto “Coleta OGU 2013”. O projeto, parte integrante de um conjunto de ações da 

OGU, objetivou conhecer as características da atuação das ouvidorias públicas, em especial daquelas 

vinculadas aos órgãos e entidades do Executivo Federal. Assim, a OGU elaborou um conjunto de 

quesitos e os estruturou em um formulário eletrônico que foi submetido ao conjunto de ouvidorias 

públicas integrantes da base de dados da OGU. À Ouvidoria do Ipea coube a análise e a produção do 

relatório com os resultados da pesquisa6.   

Ainda no âmbito da aludida cooperação técnica, a Ouvidoria do Ipea produziu a Nota de Ouvidoria 

nº 05/2013 que apresenta proposta de ações com vistas ao aperfeiçoamento do projeto “Coleta OGU” 

em sua edição de 2014.  

 

 
 

 
 

  

                                                           
5
 Acordo celebrado entre a União, por intermédio da Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ipea, com extrato publicado 

no Diário Oficial da União de 08 de janeiro de 2014. 
6
 Os resultados do Projeto “Coleta OGU 2013” foram apresentados pelo Ouvidor Substituto do Ipea, Ronald do Amaral 

Menezes, no Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas, realizado no período de 18 a 20 de março, no Banco Central, em 
Brasília. O relatório final, disponível em http://www.cgu.gov.br/Eventos/2014_Forum_Ouvidorias/index.asp, também 
será publicado em 2014 sob a forma de Relatório de Pesquisa do Ipea. 
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8. Produção de Conhecimento 

Em 2013, a Ouvidoria do Ipea também se dedicou à realização de estudos e pesquisas sobre questões 

referentes a temática das ouvidorias. Nesse contexto, publicou o artigo intitulado Ouvidoria Pública 

e Governança Democrática7, que busca responder a questões referentes ao problema da autonomia 

e do controle social no âmbito desses institutos de participação social com vistas ao aprimoramento 

das instituições públicas no Brasil. 

Outra iniciativa a destacar se relaciona com o levantamento e a sistematização, em uma base de 

dados, de informações concernentes aos atos normativos que dispõem sobre a competência e o 

funcionamento de 95 ouvidorias públicas de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Como 

decorrência desse trabalho, será publicado, ainda no primeiro semestre de 2014, estudo com vistas a 

analisar a questão da autonomia e do controle social no âmbito das ouvidorias públicas. O trabalho 

também indicará encaminhamentos institucionais para assegurar, às ouvidorias públicas, a 

efetividade do potencial democrático que lhes é atribuído. Nesse contexto, identificam-se elementos 

fundamentais para o funcionamento autônomo das ouvidorias, com destaque para o procedimento de 

escolha do ouvidor, o poder vinculatório da instituição, seus mecanismos de prestação de conta e de 

organização em rede. 

 
 
 
 

 

  

                                                           
7
 CARDOSO, A. S. R; LIMA NETO, F. C.; ALCANTARA, E. L.. Ouvidoria Pública e Governança Democrática. Boletim de Análise 

Político-Institucional, IPEA, Brasília, n. 3. p. 51-57,  2013. 
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9. Participação em Eventos 

Em 2013, a Ouvidoria do Ipea se fez representar em diversos eventos, com destaques para: 

• Seminário Ouvidoria Pública: Participação Social e Gestão Pública, realizado pela 

Ouvidoria da Anatel, em parceria com a Ouvidoria Geral da União e a Secretaria-Geral da 

Presidência da República, entre os dias 21 e 22 de agosto de 2013. No evento, que contou com 

a participação 140 pessoas, entre ouvidores e servidores de 55 ouvidorias públicas de 10 

estados brasileiros e do Distrito Federal, discutiu-se a importância das ouvidorias, 

instrumentos de participação e controle social, no fortalecimento da democracia participativa 

e, sobretudo, no aperfeiçoamento da administração pública no Brasil. Também foram objeto 

de exposição e debate as experiências relacionadas à participação social em setores regulados. 

• Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas – Transparência e Controle Social: os 
desafios do Poder Legislativo, realizado no dia 18 de setembro, na Câmara dos Deputados. 

Iniciativa conjunta das ouvidorias do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de 

Contas da União, o evento objetivou a troca de conhecimentos e experiências, rumo ao 

aperfeiçoamento da ação das ouvidorias frente às crescentes demandas de transparência e 

controle social.  

• XIV Seminário Internacional Ética na Gestão, realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 

2013, no Dúnia City Hall, em Brasília. Organizado pela Comissão de Ética Pública, o evento 

reuniu autoridades, integrantes do Sistema de Gestão da Ética, agentes públicos, especialistas 

e representantes da sociedade civil para tratar do tema: “Ética, Democracia, Justiça e 

Mobilização Social”. O evento teve por objetivo o compartilhamento de experiências e 

instrumentos para a implementação da ética no Poder Executivo Federal; a avaliação do 

progresso nas ações de gestão da ética na Administração Pública Federal; e a promoção de 

debates em temas relacionados à ética, envolvendo agentes públicos e especialistas. 
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10. Considerações Finais 

Indubitavelmente, 2013 foi um ano de muitos desafios e conquistas para a Ouvidoria do Ipea. Em 

verdade, o conjunto de transformações por que passou foi tão significativo que é possível considerar 

que este ano representa um ponto de inflexão em sua história.  

Prestes a completar 10 anos de existência, a Ouvidoria do Ipea incorpora novas atribuições, sejam 

aquelas relacionadas à produção de conhecimentos, sejam aquelas ligadas à gestão da LAI e da Lei 

do Conflito de Interesses. No entanto, a despeito dessas novas atividades, se mantém na busca pelo 

aperfeiçoamento contínuo de sua ação, condição fundamental para que reafirme sua importância na 

proteção e promoção de direitos e na viabilização do controle e participação social. 

Decerto, os desafios que se apresentam para a Ouvidoria do Ipea são ainda maiores em 2014. Uma 

das questões mais importantes a serem enfrentadas diz respeito à promoção de maior celeridade na 

resposta aos manifestantes. Em algumas situações, as demandas encaminhadas pela Ouvidoria do 

Ipea às demais unidades do Ipea não foram prontamente atendidas, resultando em desgastes e 

comprometimento da imagem não apenas da Ouvidoria, mas, sobretudo, do Ipea. Felizmente, essas 

situações representam absoluta minoria – na maior parte dos casos, observou-se intensa, célere e 

qualificada colaboração das demais unidades do Ipea no âmbito das demandas encaminhadas pela 

Ouvidoria. Por essa razão, a Ouvidoria do Ipea registra o seu agradecimento pelo inestimável apoio 

em 2013 

O sucesso da ação da Ouvidoria do Ipea está intimamente relacionado à sua autonomia e à 

transparência e independência de sua ação e, fundamentalmente, ao apoio institucional, dos 

servidores e colaboradores do Instituto. 

 

 

 

 

 


