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1. Apresentação 

Fundação pública federal vinculada ao Ministério da Economia, o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), desde a sua criação em 1964, vem se dedicando ao 

aprimoramento das políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio da 

produção e disseminação de conhecimentos, e da assessoria ao Estado nas suas decisões 

estratégicas.  

Nesse contexto, sua Ouvidoria, criada em 2004, por meio da Instrução Normativa 

Ipea nº 3, de 12 de maio de 2004, se estabeleceu como locus privilegiado de ausculta dos 

cidadãos sobre a eficiência, eficácia e efetividade da ação institucional, assumindo relevante 

papel na valorização da cidadania, enquanto instância de promoção e defesa de direitos, e 

de viabilização da participação e do controle social, assegurando, assim, o fim público da 

ação administrativa. Assim, 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 os cidadãos e o Ipea. O esforço empreendido ao longo dos anos tem sido 

premiado com o reconhecimento de sua relevância por parte dos destinatários de sua ação 

e tem resultado em subsídios ao aprimoramento da Instituição.  

O presente relatório tem por objetivo apresentar o resultado das ações 

empreendidas pela Ouvidoria do Ipea durante o ano de 2022. Ao prestar contas à sociedade, 

a Ouvidoria do Ipea não apenas atende ao disposto na norma que a institui ou cumpre com 

os requisitos de transparência da administração pública, mas, sobretudo provê elementos de 

estímulo à participação social na gestão pública. 

 

 

  



 
 
 
 

 

 4 

2. Base normativa, estrutura e funcionamento 

A Portaria Normativa Ipea nº 214, de 1º de junho de 2022, estabelece os 

procedimentos relativos à atividade de Ouvidoria no âmbito Ipea, a quem cabe servir de 

instância de promoção e defesa de direitos, e de participação e controle social da res 

publica, atuando na mediação das relações entre cidadãos e o núcleo gestor do Instituto. 

Nesse contexto, dispõe o seu art. 3º que compete à Ouvidoria do Ipea: 

I - receber, analisar, encaminhar e apresentar respostas às manifestações de 

ouvidoria e aos pedidos de acesso às informações, apresentando, tempestivamente, 

respostas conclusivas mediante linguagem clara, objetiva e acessível; 

 II – atuar em processos de mediação e conciliação com vistas à resolução pacífica de 

conflitos, sejam eles internos à Instituição, sejam eles decorrentes das relações entre o 

Instituto e demandantes externos; 

 III - gerenciar, no âmbito do IPEA, a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à 

Informação do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal - Fala.BR u outra 

ferramenta que lhe vier a suceder; 

 IV - orientar as unidades internas do Instituto quanto ao cumprimento da legislação 

em vigor atinentes á sua competência; 

 V – exercer, na pessoa de seu titular, as atribuições contidas no art. 67 do Decreto 

7.724, de 2012; 

 VI – monitorar o cumprimento das disposições emanadas pelo Tribunal de Contas da 

União, concernentes à prestação de contas no IPEA, nos termos do art. 2º, IV da Portaria 

Ipea nº 146, de 26 de novembro de 2020; 

VII – elaborar e encaminhar ao Presidente do IPEA o relatório anual de gestão 

concernente às atividades da OUVID, para posterior publicação no sítio eletrônico do IPEA;  

VIII - realizar e promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados às áreas de 

atuação das ouvidorias; e  

X - manter o órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal - 
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SisOuv informado a respeito do acompanhamento e da avaliação dos programas e projetos 

de atividades de Ouvidoria no âmbito do IPEA.  

Cumpre destacar que o processo de revisão do Estatuto do Ipea1 representou 

oportunidade singular para o reforço da autonomia e da estabilidade da Ouvidoria, tendo 

em vista sua formalização, por meio de norma de natureza infraconstitucional, como órgão 

setorial do Instituto representado em sua estrutura organizacional.  

Atualmente, a Ouvidoria estrutura sua ação em torno de três eixos principais: (i) 

atendimento ao cidadão; (ii) gestão da Lei de Acesso à Informação2 (LAI) e do processo de 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública3 (LCI); e (iii) produção e disseminação de conhecimentos.  

FIGURA 1  
Eixos de atuação da Ouvidoria do Ipea 

No que tange ao Atendimento ao Cidadão, a Ouvidoria do Ipea recebe e trata as 

manifestações que lhe são encaminhadas, classificadas de acordo com a seguinte tipologia: 

                                                           
1
 O Estatuto do Ipea atualmente encontra-se previsto no Decreto nº 11.194, de 29 de março de 2010. 

2
 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

3
 Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

Ouvidoria 
do Ipea 

Atendimento ao 
Cidadão 

Produção e 
Disseminação de 
Conhecimentos 

Gestão da LAI e 
Defesa do 
Usuário do 

Serviço Público 
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 Elogio – demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou 

atendimento recebido. 

 Denúncia – comunicação de prática de irregularidade ou ato ilícito cuja solução 

dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. 

 Solicitação de Providências: pedido para adoção de providências por parte da 

Administração.  

 Solicitação de Simplificação - reclamações, denúncias e solicitações propriamente 

ditas relativas à simplificação de serviços públicos. 

 Reclamação – demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público.  

 Sugestão – apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de 

políticas e serviços prestados pela Administração Pública federal.  

Assim, após analisadas, as manifestações recebidas são respondidas pelo Ouvidor do 

Ipea, que, por sua vez, poderá solicitar o auxílio de outras unidades do Instituto, 

preservando a identidade dos manifestantes sempre que assim lhe for solicitado ou quando 

julgar necessário.  

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. 

Para o atendimento ao cidadão, incluídos neste rol 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 do número (61) 2026-5555.  

 Presencial, das 09h às 18h, nos seguintes endereços: 

 

 

 

 

A incorporação de novas competências à Ouvidoria do Ipea, como no caso das 
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referidas nos incisos III e VI da Portaria Normativa supracitada4, resulta de uma ação 

gerencial voltada ao seu fortalecimento e legitimação perante seus públicos-alvo.  

Nesse contexto, no que tange ao eixo Gestão da LAI, cabe ao Ouvidor do Ipea,  

designado como autoridade de monitoramento da LAI, conforme Decreto regulamentador5: 

(i) assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma 

eficiente e adequada aos objetivos da Lei; (ii) avaliar e monitorar a implementação do 

disposto naquele regulamento e apresentar ao dirigente máximo da Entidade o relatório 

anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria-Geral da União (CGU); (iii) 

recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à 

implementação daquele regulamento; (iv) orientar as unidades no que se refere ao 

cumprimento do regulamento supramencionado; e (v) manifestar-se sobre reclamação 

apresentada contra omissão de autoridade competente.  

Ainda em relação à LAI, a Ouvidoria se torna a responsável pela gestão do Serviço de 

Informações ao Cidadão (SIC), criado para atender e orientar o público quanto ao acesso à 

informação, para informar sobre a tramitação de documentos nas unidades, e para receber e 

registrar pedidos de acesso à informação. Também gerencia o sítio da LAI no Ipea6, em espaço 

específico, informações de interesse coletivo ou geral, nos termos da lei e de seu regulamento, 

e em conformidade com as orientações emanadas da CGU7. 

Cabe também à Ouvidoria do Ipea apoiar a gestão na adequada aplicação da Lei de 

Defesa do Usuário do Serviço Público, que estabelece normas sobre participação, proteção 

e defesa dos direitos do usuário dos serviços da Administração Pública, aplicáveis a entes 

públicos que prestam serviços diretamente à sociedade. Nessa hipótese, estes devem 

publicar a Carta de Serviços ao Usuário de modo a possibilitar aos cidadãos avaliar os 

serviços. 

Por fim, o eixo Produção e Disseminação de Conhecimentos abriga as atividades 

concernentes à realização de estudos e pesquisas sobre temas atinentes à ouvidoria.  

                                                           
4
 As competências encontram-se previstas na Portaria Normativa Ipea nº 214 de 2022. 

5
 Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 

6
 www.ipea.gov.br/acessoainformacao 

7
 CGU. Guia de Publicação Ativa (GTA) para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 7ª versão, 

2022. 
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3. A Ouvidoria do Ipea em números 

Em 2022, a Ouvidoria do Ipea recebeu 98 manifestações entre reclamações, 

denúncias, comunicações, sugestões, elogios e solicitações.  

Cumpre ressaltar que, 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, fornecendo-lhes informações de 

contato. Quando possível, automaticamente, redireciona as manifestações aos órgãos e 

entidades competentes. Dessa forma, busca oferecer aos cidadãos não apenas escutas 

qualificadas de seus problemas, mas, também, formas eficazes de realização de seus 

direitos.  

O gráfico 1 apresenta um comparativo entre a distribuição mensal das 

manifestações recebidas em 2022 e no ano anterior. Em média, em 2022, a Ouvidoria 

recebeu 8,1 manifestações por mês e o tempo médio de resposta foi de 12,4 dias8. 

 

GRÁFICO 1 
Distribuição mensal das manifestações recebidas 

 

 

 

                                                           
8
 Nos termos do art. 12, VIII da Portaria nº 581, de 9 de março de 2021, da Controladoria-Geral da 

União, as unidades de ouvidoria deverão consolidar, elaborar e publicar resposta conclusiva às 
manifestações recebidas no prazo de trinta dias contados do seu recebimento, prorrogável por igual 
período mediante justificativa expressa. 
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Na tabela 1, têm-se os assuntos mais demandados no âmbito das manifestações 

recebidas pela Ouvidoria do Ipea em 2022.  

TABELA 1  

Assuntos mais demandados no âmbito das manifestações 

Assuntos Qtd 

Transparência 19 

Acesso à informação 12 

Cadastro 10 

Ouvidoria 7 

Bolsas 4 

Outros em educação 4 

Atendimento 3 

Concurso 3 

Serviços e sistemas 3 

 

O gráfico 2 apresenta a distribuição das manifestações procedentes recebidas pela 

Ouvidoria do Ipea segundo categorias de manifestações. Constata-se a prevalência das 

solicitações (54%) entre as manifestações recebidas em 2022, embora tenham sido 

significativos os números referentes às comunicações (11%) e às reclamações (26%). 

Ressalte-se, também, a importância do estímulo à participação social no que tange ao 

encaminhamento de sugestões que possibilitem aperfeiçoar políticas e serviços públicos. Tal 

estímulo deverá ser objeto de especial atenção nas ações promovidas pela Ouvidoria do Ipea 

nos anos subsequentes.  

GRÁFICO 2 
Categorias de Manifestações 
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O sítio da Ouvidoria do Ipea na internet9 corresponde ao principal canal para a 

comunicação com servidores e colaboradores do Instituto e com a sociedade em geral. Por 

meio desse espaço, manifestantes poderão encaminhar demandas ao Ouvidor, protocolados 

na plataforma “falabr” da CGU, e ter acesso a informações sobre a Ouvidoria do Ipea, seja 

por intermédio de informações publicizadas em seu Site, seja por meio dos relatórios sobre 

sua atuação. Destaque, ainda, para o Espaço do Conhecimento, seção na qual são 

disponibilizados artigos, trabalhos de conclusão de cursos de graduação, dissertações e teses 

sobre temas que circunscrevem a ação das ouvidorias. Desde 2014, a Ouvidoria disponibiliza 

um meio pelo qual os cidadãos submetem seus trabalhos nos aludidos temas para fins de 

avaliação e divulgação no referido espaço.  

  

                                                           
9
 www.ipea.gov.br/ouvidoria. 
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FIGURA 2 
Sítio da Ouvidoria do Ipea na Internet  
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No âmbito da LAI, na modalidade de Transparência Passiva10, em 2022, foram 

recebidos  77 pedidos de acesso à informação, com cinco recursos interpostos à autoridade 

hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão, sendo quatro  deles submetidos à 

autoridade máxima da entidade e, finalmente, um à Controladoria-Geral da União.  A média 

mensal de pedidos recebidos foi de 6,4 e o tempo médio de resposta de 8,5 dias. O gráfico 3 

apresenta um comparativo entre a distribuição mensal dos pedidos de acesso à informação 

recebidos em 2022 e no ano anterior.  

 
GRÁFICO 3 
Distribuição mensal dos pedidos de informação recebidos no âmbito da LAI 

 

  

                                                           
10

 Disponibilização de informações públicas em atendimento a demandas específicas de uma pessoa 
física ou jurídica. 
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A tabela 2 apresenta os principais temas das solicitações: 

TABELA 2 
Principais temas das solicitações 

Categoria e assunto Quantidade % de Pedidos 

Acesso à Informação 41 53 
Outros em Pesquisa e Desenvolvimento 5 6 

Outros em Economia e Finanças 4 5 
Outros em Trabalho 2 3 
Assistência ao Idoso 2 3 

Orçamento 2 3 
Compras governamentais 2 3 

Licitações 2 3 
Outros em educação 2 3 
Outros em Industria 2 3 

Outros em Segurança e Ordem Pública 2 3 
Ouvidoria 1 1 

Transparência 1 1 
Coronavírus - COVID 19 1 1 

Agente Público 1 1 

 

FIGURA 3 
Nuvem de palavras – principais temas dos pedidos de informação recebidos 
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No que tange à modalidade de Transparência Ativa11, registram-se, no âmbito dos 

acessos ao sítio da LAI12, 873 visitas e 164.172 páginas. A tabela 3 apresenta a distribuição 

dos acessos às principais seções do referido sítio.  

TABELA 3 
Distribuição dos acessos às principais seções do sítio da LAI em 2022 

Seção Acessos 

Institucional 3476 

├ Estrutura organizacional 358 

├ Diretoria Colegiada 339 

├ Competências 183 

├ Base Jurídica 371 

├ Quem é quem 58 

├ Telefones, endereços e horário de atendimento 99 

├ Agenda de autoridades 2 

Ações e Programas 3236 

Auditorias 2924 

Correição 2646 

Convênios 2972 

Despesas 3009 

Licitações e contratos 226 

Servidores 4301 

Perguntas Frequentes 2667 

Sobre a Lei de Acesso à Informação 191 

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 626 

├  Pedidos de acesso à informação 89 

├  Recursos 42 

├  Reclamações 51 

├  Relatórios Estatísticos 4 

Informações Classificadas 2804 

Dados Abertos 2822 

Conflito de Interesses 2773 

 

                                                           
11

 Divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas públicas 
informações, independente de requerimento, utilizando principalmente a Internet. 
12

 www.ipea.gov.br/acessoainformacao 
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Em 2022, foram recebidos 11 pedidos de informação que, após analisados, foram 

encaminhados a outros órgãos e entidades, tendo em vista não terem relação com o Ipea.  O 

quadro 1 apresenta a relação dos destinatários dos referidos pedidos de informação. 

 
 
QUADRO 1   
Órgãos e entidades destinatários de pedidos reencaminhados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACEN – Banco Central do Brasil; BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social; CADE – Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica; EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária; ENAP – Fundação Escola Nacional de Administração 

Pública; IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira; INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial; 

MCIDADANIA - Ministério da Cidadania (Desenvolvimento Social e 

Esporte); ME - Ministério da Economia; MME – Ministério de Minas e 

Energia; MS – Ministério da Saúde; e PR – Presidência da República. 
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4. Ações em destaque 

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 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. Assim, no plano interno, a Ouvidoria do Ipea 

tem buscado atuar de maneira proativa, ao identificar e oferecer subsídios ao 

desenvolvimento da instituição, sobretudo no que tange à melhoria de sua gestão. 

Dentre as principais ações e projetos relevantes, de interesse desta Ouvidoria, 

realizadas no decorrer do exercício de 2022, destacam-se: (i) publicação do normativo 

consolidado dispondo sobre a atuação da Unidade (Portaria Normativa Ipea  nº 214, de 

1º/06/2022); (ii) continuidade do processo de implementação no âmbito do Ipea do Modelo 

de Maturidade Institucional das Ouvidorias Públicas – MMOuP; (iii) publicação do Plano de 

Dados Abertos do Ipea 2020-2024 (Portaria Ipea nº 380, de 05/12/2022); (iv) reavaliação e 

atualização dos serviços do Ipea listados no portal GovBR; (v) adesão do instituto ao sistema 

e-agendas da CGU, para fins de registro de compromisso da alta administração; e (vi) 

adequação do site institucional do Ipea aos padrões do portal GOV.BR 

Em relação às atividades de natureza regular e periódica, destaques para a produção 

e divulgação: (i) do Relatório de Atividades de 2022; (ii) das estatísticas de manifestações e 

de acessos ao sítio da Ouvidoria, segundo periodicidade mensal; e (iii) no âmbito da LAI, das 

estatísticas concernentes aos pedidos de acesso à informação, recursos interpostos e 

reclamações na modalidade de Transparência Passiva, e das estatísticas referentes aos 

acessos a informações na modalidade de Transparência Ativa. 
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5. Participação em Eventos 

 

No decorrer do exercício de 2022, o titular da Unidade de Ouvidoria do Ipea 

participou de uma série de projetos de capacitação, reuniões e encontros de intercâmbio de 

informações e experiências no âmbito do SISOUV, com destaque para (i) a primeira reunião 

técnica do SisOUV, em março/2022; (ii) o 2º encontro virtual em 2022 abordando o tema “Lei 

de Acesso à Informação: divulgação aos cidadãos e benefícios para a gestão municipal”, 

realizado em 28/04/2022; (iii) Semana de Governo Aberto promovida pela Controladoria-

Geral da União-CGU, e de vários Estados e Municípios ente 17 a 19/05/2022; (iv)  “Excelência 

em Ouvidoria” em 3 módulos, promovido pela OGU/CGU de 25 a 27/10/2022; e (v) 3º 

Seminário Nacional de Ouvidoria, promovid0a pela Ouvidoria Geral da União-OGU/CGU, pela 

Secretaria-Executiva da Rede Nacional de Ouvidorias-Renouv e pelo Instituto Federal 

Catarinense, realizado no Campus Camburiú-SC de 22 a 22/11/2022. 
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6. Considerações Finais 

 

Presentes as informações e esclarecimentos apresentados neste Relatório, pode-se 

concluir que a Ouvidoria do Ipea conseguiu realizar neste ano de 2022 os principais projetos 

e iniciativas a seu cargo, tendo atendido satisfatoriamente a todas as demandas ingressadas 

na Unidade, ao tempo em que também buscou oferecer suporte técnico à Gestão, em 

especial à Diretoria de Desenvolvimento Institucional-DIDES, na condução de outros 

assuntos relacionadas à sua área de atuação. Em que pese os bons resultados auferidos e o 

reconhecimento de sua relevância, torna-se imperativo para Ouvidoria continuar buscando 

aperfeiçoar-se, reafirmando o seu papel de instância de promoção e proteção de direitos, e 

de viabilização da participação e do controle social da res publica, contribuindo, assim, para 

o desenvolvimento institucional do Ipea e da administração pública brasileira. 


