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Desde 2007, a Ouvidoria do Ipea realiza pesquisa de satisfação junto aqueles que, a cada ano, 

demandam seus serviços: servidores e colaboradores do Ipea, e cidadãos em geral. Assim, ao 

longo dos anos, busca aferir a percepção de seus públicos-alvo sobre a qualidade do 

atendimento realizado tendo, em seus resultados, importante subsídio ao aperfeiçoamento de 

sua ação.  

 

Na edição atual, o universo da pesquisa foi composto pelos 95 manifestantes distintos que 

recorreram à Ouvidoria do Ipea em 2014. A partir desse universo, definiu-se a amostra da 

pesquisa: 19 manifestantes que receberam convites por e-mail e participaram efetivamente da 

pesquisa. Entre os respondentes, grande parte recorreu à Ouvidoria do Ipea para o 

encaminhamento de solicitações (48%) e reclamações (29%). O gráfico 1 apresenta a 

distribuição dos participantes da pesquisa por categoria de manifestação encaminhada à 

Ouvidoria:  

 

GRÁFICO 1 
Distribuição dos participantes da pesquisa por categoria de manifestação 
(Em %) 

 

 

Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado e tratados quantitativa e 

qualitativamente por meio de elementos de estatística descritiva no apoio a interpretações de 
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natureza subjetiva. Atualmente, nas pesquisas de satisfação da Ouvidoria, faz-se uso da 

ferramenta Lime Survey que auxilia nos processos de construção de formulário eletrônico, 

aplicação e gerenciamento dos resultados. 

 

Ao longo de sua existência, a Ouvidoria do Ipea tem buscado, por meio de uma ação pautada 

em autonomia, independência e transparência, mediar as relações entre demandantes e 

instituição. O esforço empreendido ao longo de 2014 na promoção e defesa de direitos e na 

viabilização do controle e da participação social foi premiado com o reconhecimento de 

grande parte dos destinatários de sua ação (gráfico 2).  

 

GRÁFICO 2 
Avaliação do serviço prestado pela Ouvidoria do Ipea 
(Em %) 

 

 

 

Nesse contexto o reconhecimento alcançado pela Ouvidoria, vale destacar alguns comentários 

feitos pelos participantes da pesquisa: 

 

 De todas as ouvidorias que recorri durante o ano de 2014, a do Ipea foi a única que me deu 
retorno, que deu andamento e finalizou a solicitação. Gostaria de deixar meu elogio e 
admiração pela presteza e competência na resolução das solicitações. 
 

 Parabenizo a equipe da Ouvidoria do Ipea por ter recebido a nossa sugestão de direcionar ao 
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setor competente a avaliação dos critérios de distribuição de publicações [...] Isso atende 
nossa Política Socioambiental e ajuda na preservação do meio ambiente.  
 

 Parabenizo o serviço de ouvidoria do IPEA pela presteza no atendimento, que sempre me tem 
atendido de pronto.    

 

 Nada a melhorar. Todas as vezes que fiz uso dos serviços da Ouvidoria fui muito bem acolhido 
[...]. 
 

 Não tenho nenhuma sugestão; entendo que o trabalho que vem sendo realizado é muito 
bom.  
 

 Fui tratado com cordialidade e tentaram resolver a entrega de material de várias formas, 
mesmo quando houve problemas do correio no local de entrega. 

 
 

Em relação ao tempo de resposta, 94% dos respondentes o consideraram curto ou normal 

(gráfico 3). De fato, na maioria dos casos, a Ouvidoria do Ipea forneceu resposta conclusiva no 

prazo estabelecido pela norma que dispõe sobre suas competências e funcionamento1. Ainda 

assim, a questão dos prazos tem recebido especial atenção da Ouvidoria, sobretudo no âmbito 

das unidades do Ipea que, historicamente, recebem um maior número de demandas. 

 

GRÁFICO 3 
Avaliação do tempo de resposta da Ouvidoria do Ipea 
(Em %) 

 

                                                            
1 Instrução Normativa nº 3, de 12 de maio de 2004. 
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Por fim, todos os participantes afirmaram que, se necessário, recorreriam novamente aos 

serviços da Ouvidoria do Ipea (gráfico 4). Este resultado traduz, sobretudo, a percepção de 

relevância e a credibilidade da Ouvidoria junto a seu público-alvo. 

 

GRÁFICO 3 
Intenção de recorrer novamente à Ouvidoria do Ipea se necessário 
(Em %) 
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