
APRESENTAÇÃO

O ano de 2014 teve uma importância singular para o Ipea, pois, nele, comemorou-se  
o Jubileu de Ouro do instituto que, por sua atuação, ficou conhecido como o res-
ponsável por “pensar o Brasil”. Assim, ao longo dos seus cinquenta anos de vida, o 
Ipea tem se dedicado ao aprimoramento das políticas essenciais ao desenvolvimento 
brasileiro, por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria 
ao Estado em suas decisões estratégicas. Esse ano foi ainda mais especial, já que 
marcou os dez anos da criação da Ouvidoria do Ipea.

Instância de promoção e defesa de direitos, e de participação e controle social, 
a Ouvidoria do Ipea, ao longo de sua existência, tem se notabilizado por uma ação 
qualificada em benefício da democracia e do aperfeiçoamento do Ipea enquanto 
instituição do Estado brasileiro. Sob a égide da transparência e da autonomia  
de ação, e buscando continuamente aperfeiçoar-se, a Ouvidoria do Ipea foi capaz de 
superar os desafios que se lhe apresentaram ao longo de uma década de existência. 

Conquistas também foram várias. No entanto, é no binômio credibilidade e 
reconhecimento por parte de seus stakeholders que se encontra a razão maior de seu 
sucesso, tornando-a referência entre as ouvidorias públicas brasileiras. Mudança e 
inovação têm balizado a ação da Ouvidoria do Ipea nesse período: novas atribui-
ções, em especial aquelas relacionadas à Lei de Acesso à Informação e à produção 
e disseminação de conhecimentos sobre a temática das ouvidorias, têm conferido 
singularidade e relevância ao instituto.

Assim, é com grande alegria que lançamos esta publicação em comemoração 
aos dez anos da Ouvidoria do Ipea, com contribuições de estudiosos e profissio-
nais de ouvidoria. Dessa forma, espera-se contribuir para a qualificação do debate 
sobre os temas que circunscrevem a ação das ouvidorias públicas com vistas ao 
aperfeiçoamento desses institutos, das políticas e serviços públicos e, por fim,  
da democracia no Brasil.

Boa leitura!
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