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Relatório Preliminar da Pesquisa de Visibilidade da Ouvidoria 
do Ipea 

 
Antonio Semeraro Rito Cardoso 

Ouvidor do Ipea 
 

APRESENTAÇÃO 

A partir do esforço de divulgação da Ouvidoria do Ipea, principalmente no período da 
comemoração dos seus cinco anos, os resultados sobre a visibilidade da Ouvidoria começaram a 
aparecer. Como exemplo, podemos registrar que, das 198 manifestações recebidas no período 
de janeiro a maio de 2009, 87 delas, ou seja, 46%, foram referentes a manifestações internas. 
Comparando com o mesmo período do ano anterior, somente 13% eram provenientes de 
manifestações internas.  

Durante esse esforço de divulgação, observamos que diversos servidores e colaboradores 
nos procuraram, informalmente, com questionamentos sobre a Ouvidoria e seu trabalho. 
Defrontamo-nos com perguntas do tipo: 

• “Posso confiar no trabalho da Ouvidoria?” 

• “A Ouvidoria do Ipea é pra valer?” 

• “Pensei em usar, mas tive medo de retaliação.” 

• “Posso fazer uma denúncia anônima?” etc. 

Esses questionamentos sinalizaram que a divulgação estava no caminho certo, pois 
despertava a atenção e o interesse do grupo social do Ipea. Por outro lado, aguçou nossa 
curiosidade em buscar responder o porquê de tais questionamentos, surgindo então a ideia de 
uma pesquisa para aprofundarmos a questão da visibilidade da Ouvidoria do Ipea. 

1 - OBJETIVO 
Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi buscar respostas sobre a visibilidade interna da 
Ouvidoria do Ipea, nos diversos segmentos de sua comunidade, identificando o conhecimento 
que pudessem ter da Ouvidoria, a forma de chegar até ela, sua atuação, credibilidade, 
efetividade, o modo de usar seus serviços e, ainda, as expectativas e os receios que pudesse 
despertar. 

Em vista disso, elaborou-se um questionário semiestruturado, que fosse breve e simples de 
responder, mas também capaz de fornecer as informações que desejávamos conhecer. Assim 
apresentamos os resultados preliminares dessa pesquisa.  



 
 
 

2 - RESULTADOS 
Foram respondidos 344 questionários, sendo que 66,8% da amostra eram compostos por 
servidores do Ipea. Dos restantes 33,2%, 17,1% referem-se a terceirizados e 10,0% a bolsistas 
(tabela 1 e gráfico I). 

TABELA 1 
Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Você é: 

Servidores Bolsistas Estagiários Terceirizados Cargos em comissão Total 

230 33 16 59 6 344 

 

GRÁFICO 1 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea  
Servidores e colaboradores 

 

Quanto à pergunta: 

1 - Você já ouviu falar na Ouvidoria do Ipea?  

94,8% responderam que sim (tabela 2). 

TABELA 2 
Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea  
Você já ouviu falar na Ouvidoria do Ipea?  

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

222 8  28 5  14 2 56 3 6 0  326 18 
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Os 94,8% que já ouviram falar da Ouvidoria do Ipea foram solicitados a responder às 
questões a seguir. Para os demais que responderam “não” a pesquisa se encerrava. 

2 - Você conhece os canais de contato com a Ouvidoria?  

69% responderam que sim. Dos 31% que não conhecem os canais de contato com a 
Ouvidoria, identificamos que, dos servidores que responderam ao questionário, 40% 
desconhecem os canais de contato com a Ouvidoria, e com referência aos terceirizados, 56% 
desconhecem esses canais (tabela 3). 

TABELA 3 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Você conhece os canais de contato com a Ouvidoria? 

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

159 63  16 12  8 6 36 20 6 0  225 101 

 

3 - Se necessitasse, usaria a Ouvidoria do Ipea?  

87,7% responderam que sim. Dos 13,7% que responderam não, a maior concentração é 
de servidores do Ipea, representando 80% (tabela 4). 

TABELA 4 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Se necessitasse, usaria a Ouvidoria do Ipea? 

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

190 32  25 3  13 1 52 4 6 0  286 40 

 

Dos 13,7% que responderam “não” alguns justificaram com os seguintes argumentos: 

Não tem resultado efetivo 1 

Medo 2 

Pelo fato de ter recebido resposta insatisfatória 2 

Medo de retaliação 1 

Desconhecimento 2 
 



 
 
 

4 - Você já pensou em usar e desistiu?  

Somente 12% pensaram em usar a Ouvidoria e desistiram (tabela 5). 

TABELA 5 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Você já pensou em usar e desistiu? 

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

32 190  0 28  0 14 8 48 0 6  40 286 

 

Desses 12%, a grande maioria é de servidores. As razões mais alegadas foram:  

Medo 9 

Falta de credibilidade na ouvidoria 9 

Desconhecimento 1 

Desconfiança 6 

Demora 1 

5 - Você confia na Ouvidoria do Ipea?  

87,7% responderam que sim. Dos 13,3% que não confiam, 87% são de servidores. 
(tabela 6). 

TABELA 6 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Você confia na Ouvidoria do Ipea? 

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

174 30  22 1  13 1 49 5 6 0  264 37 

 

Os 13% que não confiam apresentaram para isso diversos argumentos, entre os quais o 
desconhecimento dos trabalhos da Ouvidoria, daí não poderem opinar a respeito. 



 
 
 

Com referência aos demais apresentamos os argumentos utilizados: 

Falta independência 5 

Desconfiança em relação ao sigilo 2 

Desconfiança de modo geral 2 

Dependência da Ouvidoria em relação à Direção 5 

Falta de efetividade 4 

Ouvidoria como biombo para as mazelas da Instituição 2 

 

6 - Você conhece a atuação da Ouvidoria do Ipea? 

58% responderam que sim e 42%, que não. Em todas as categorias, em média 38% 
responderam não conhecer a atuação da Ouvidoria, sendo que na categoria estagiários, 79% 
dos que responderam não conheciam a atuação da Ouvidoria (tabela 7). 

TABELA 7 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Você conhece a atuação da Ouvidoria do Ipea? 

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

133 84  11 15  3 11 34 20 3 3  184 133 

 

7 - Caso tenha utilizado os serviços da Ouvidoria do Ipea, você a recomendaria?  

83% responderam que sim. Dos 17% que disseram não, 80% eram de servidores 
(tabela 8). 

TABELA 8 

Resposta à pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do Ipea 
Caso tenha utilizado seus serviços, você recomendaria a Ouvidoria do Ipea? 

Servidores  Bolsistas  Estagiários Terceirizados Cargos em comissão  Total 

Sim Não  Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não 

107 25  9 0  7 1 30 5 3 0  156 31 

 

Nesse item foram apresentadas várias justificativas de servidores e colaboradores que, 
embora não tenham utilizado a Ouvidoria, a indicariam. Outros simplesmente não indicariam 
por desconhecerem as atividades e resultados da Ouvidoria. Outros simplesmente disseram não 
e não justificaram. Não encontramos nenhum caso de uso da ouvidoria em que tenha sido 
explicitada a insatisfação. Assim optamos por listar os comentários dos que efetivamente 
usaram a Ouvidoria: 
 



 
 
 

• Porque a sugestão enviada foi bem encaminhada para o setor responsável no Ipea e tive 
uma resposta adequada. 

• Quando precisei, fui bem atendido. 

• Já incentivei outros colegas a usá-la. 

• Nunca recorri, porém já usufruí das decisões e providências tomadas por essa ouvidoria, 
atendendo reclamações feitas por outros colegas. Parabéns. 

• Pelos resultados obtidos. 

• Pelo preparo e objetividade que o Ouvidor possui, pela seriedade. 

• Apenas a parte de informações, quanto aos outros serviços, realmente desconheço. 

• Gostei. 

• Nunca recorri, embora já tenha tido duas ocorrências via ouvidoria: uma foi um elogio 
público a um trabalho publicado (TD) que me foi informado via ouvidoria; de outra 
feita, uma bolsista que abandonou o Ipea no início do trabalho reclamou que seu nome 
não constava como coautora. Questão também encaminhada e resolvida pela ouvidoria. 

• Nunca utilizei, mas tenho conhecimento de casos de sucesso. 

• Porque a sugestão enviada foi bem encaminhada para o setor responsável no Ipea e tive 
uma resposta adequada. 

• Quando precisei, fui bem atendido. 

• Verifico que o atendimento é muito ágil. 

• São rápidos em responder nossas dúvidas. 

• Seriedade na atuação. 

• Antes de entrar no Ipea, utilizei a Ouvidoria por telefone e fui muito bem atendida. 
Todas as dúvidas foram esclarecidas de modo eficiente, e o material por mim solicitado 
foi enviado com rapidez. Serviço excelente. 

• Tive resposta convincente da Ouvidoria, e espero que continue com seriedade e 
responsabilidade. 

• Porque nossa ouvidoria funciona. Temos um ouvidor com grande atuação. 

• Assim como eu fui prontamente atendido, indicaria e indicarei a qualquer servidor do 
Ipea os seus serviços. 

• Porque nossa ouvidoria funciona. Temos um ouvidor com grande atuação. 

• Porque já ouvi comentários de que não adiantou. 



 
 
 

3 - DETALHANDO A CATEGORIA SERVIDORES DO IPEA 
Tendo em vista que 66,8% dos que responderam ao questionário de visibilidade são servidores 
do Ipea, entendemos que em um primeiro momento, seria interessante realizar uma análise que 
envolvesse a variável tempo de Casa. Os resultados apresentados são os seguintes: 

TABELA 9 

Pesquisa sobre a visibilidade da Ouvidoria do Ipea  
Servidor do Ipea 

Tempo de Ipea 
Já ouviu falar  

da Ouvidoria 

Não conhece os canais de 

contato com a Ouvidoria 

Não usaria  

se necessitasse 

Não conhecem a  

atuação da Ouvidoria 

0 a 3 56 30   2 38 

4 a 7  22   3   2 10 

8 a 15 26   7   3   9 

16 a 25 49   5   7 11 

Mais de 26 68   8 10 14 

 
Com referência aos dados dos servidores que já ouviram falar da Ouvidoria do Ipea, 

conclui-se que os mais novos e os mais antigos são os que mais ouviram falar nela. Interessante 
observar que o grau de percepção a partir dos três anos de Casa aumenta com o tempo 
(gráfico 2). 

GRÁFICO 2 

Quantitativo de servidores que já ouviram falar na Ouvidoria do Ipea / Tempo de Ipea 
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Quanto aos dados referentes ao conhecimento, por parte dos servidores do Ipea, dos canais 
de contato com a Ouvidoria, apresentam elevado desconhecimento por parte daqueles que têm 
tempo de Casa entre zero e três anos (gráfico 3). 

GRÁFICO 3 

Quantitativo de servidores que não conhecem os canais de contato com a Ouvidoria do Ipea/tempo de Ipea 

 

Embora em quantitativo menor, os servidores que não usariam a Ouvidoria do Ipea se 
necessitassem, aumentam com o tempo de Casa, como mostra o gráfico 4. 

GRÁFICO 4 

Quantitativo de servidores que não usariam a Ouvidoria do Ipea se necessitassem/tempo de Ipea 
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O gráfico 5 mostra, à semelhança do gráfico 3 referente a servidores que não conhecem os 
canais de contato com a Ouvidoria do Ipea, que o tempo de Casa dos servidores que não 
conhecem a atuação da Ouvidoria do Ipea é elevado para de zero a três anos, decrescendo em 
seguida e mantendo-se estável.  

GRÁFICO 5 

Quantitativo de servidores que não conhecem a atuação Ouvidoria do Ipea / Tempo de Ipea 

 

4 - CONCLUSÕES PRELIMINARES 
A Ouvidoria do Ipea, em que pese apresentar uma visibilidade de 94,8% e uma credibilidade e 
confiança de 87%, apresenta, também, do ponto de vista prático, um elevado percentual da 
amostra, ou seja, 65%, que não conhecem os canais de contato com a Ouvidoria, sendo que 
58% também não conhecem a sua atuação. 

Esse primeiro resultado nos permite concluir que a Ouvidoria do Ipea está no inconsciente 
coletivo do grupo social do Ipea relacionada à credibilidade e confiança. Agora é preciso torná-
la mais acessível e real. 

No detalhamento do maior segmento da amostra, composta de 67% de servidores, 
conclui-se: os que possuem menor tempo de Casa são os que mais desconhecem os canais de 
contato com a Ouvidoria do Ipea e sua atuação. 

Por fim, os dados mostram que quanto maior o tempo de Casa do servidor, maior o 
descrédito no Instituto da Ouvidoria, embora em menor número em relação à amostra. 
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Essas conclusões preliminares já nos permitem traçar algumas linhas de atuação futura: 

 Não basta disponibilizar os resultados da atividade da Ouvidoria na intranet, pois existe 
pouca visibilidade dentro dessa mídia. É preciso conjugar outras mídias e a própria presença do 
Ouvidor em palestras, reuniões e seminários. 

 Intensificar reuniões do Ouvidor com os servidores do Ipea, de forma segmentada, com 
o objetivo de divulgar os canais de comunicação da Ouvidoria e sua atuação. 

 Essa comunicação deve seguir, também, uma estratégia segmentada, buscando os mais 
novos no Ipea. 

• Implementar software de gestão das manifestações encaminhadas à Ouvidoria, de forma 
a permitir que cada manifestante possa acompanhar, mediante seu protocolo, o desenrolar da 
sua manifestação. 

 É preciso mudar a linguagem e o conteúdo do Relatório Mensal da Ouvidoria, com o 
objetivo de divulgar sua efetividade. 

 É preciso direcionar a divulgação da Ouvidoria para temas como: 

 Credibilidade 

 Efetividade 

 Confiança e 

 Autonomia. 
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