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APRESENTAÇÃO 

Em atendimento à Lei nº 4.896/2012 e Instrução Normativa nº 01, apresentamos 

o Plano de Ação Anual da Ouvidoria da Administração Regional de Vicente Pires, 

referente ao exercício de 2021. Este plano abrange as principais ações e projetos a 

serem desenvolvidos pela Ouvidoria. 

As ações e projetos aqui descritos são desdobramentos de análises e reflexões 

da equipe desta Ouvidoria frente aos resultados obtidos no Sistema de Ouvidorias do 

Distrito Federal. 

Estrutura e Equipe 

A Ouvidoria da Administração Regional de Vicente Pires - OUV/RA-VP está 

diretamente subordinada ao Gabinete da Administração Regional e tecnicamente 

vinculada à Ouvidoria Geral do Distrito Federal. Possui apenas o cargo de Chefe da 

Ouvidoria, Símbolo CPE-08 em sua estrutura e lotação. 

A equipe é composta pela Chefe de Ouvidoria e uma Assessora, cedida pelo 

Gabinete, para realizar os trabalhos da seccional. 

Recursos Materiais 

Sala com mobiliário contendo duas mesas, dois gaveteiros, 2 cadeiras para os 

servidores, 1 longarina 2 lugares para os cidadãos em atendimento, 1 armário estilo 

guarda roupa. Para a realização dos registros e demais atribuições, a sala possui dois 

computadores, com acesso à internet, porém não dispõe de impressora (acesso a 

impressora na sala do Protocolo, ao lado). A sala possui a privacidade necessária para 

atendimento individualizado do cidadão. 

Objetivos da Ouvidoria para 2021 

Este Plano de Ação abrange as principais ações e projetos a serem 

desenvolvidos por esta Ouvidoria em parceria com os setores demandados desta 

Administração e rede SIGO-DF, durante o ano de 2021, em consonância com Plano 

Estratégico do Distrito Federal – PEDF 2019-2023 e Plano Plurianual do DF – PPA 

2020-2023. 



Importante informar que as metas e indicadores previstos para o ano de 2021 

foram definidos com base no diagnóstico apresentado a seguir, sendo o principal 

desafio para este ano ampliar o número de usuários que realizam a pesquisa de 

satisfação, principalmente no que diz respeito aos índices de resolutividade, pois os 

percentuais ali apresentados, não representam o total de serviços que realmente foram 

executados e realizados por esta Administração.  

DIAGNÓSTICO 

INDICADOR EM 2020 ATÉ 08/2021 META SIGO 

PRAZO DE RESPOSTA 100% 100% 93% 

ANÁLISE: EXCELENTE 

 – Realizar reuniões periódicas com intuito de estreitar as relações de trabalho, a divulgação 
dos canais de atendimento e a colaboração dos servidores junto às demandas de Ouvidoria. 

 

INDICADOR EM 2020 ATÉ 08/2021 META SIGO 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO 70% 79% 69% 

ANÁLISE: EXCELENTE  

– Demonstrar atenção individualizada ao cidadão, tanto no atendimento inicial, como no pós 
atendimento, mediante contato telefônico ou via WhatsApp. 

 

INDICADOR EM 2020 ATÉ 08/2021 META SIGO 

RECOMENDAÇÃO DA OUVIDORIA 77% 94% 75% 

ANÁLISE: EXCELENTE  

– Entrar em contato telefônico ou via WhatsApp com o cidadão após dar a resposta definitiva 
e/ou complementar, a fim de estabelecer um contato mais próximo com o mesmo.  

 



INDICADOR EM 2020 ATÉ 08/2021 META SIGO 

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA 57% 73% 49% 

ANÁLISE: EXCELENTE  

– Prezar por uma linguagem clara, direta e compreensível para qualquer cidadão. Descrever 
a providência adotada e informar o prazo de execução. 

 

INDICADOR EM 2020 ATÉ 08/2021 META SIGO 

RESOLUTIVIDADE 39% 71% 42% 

ANÁLISE: EXCELENTE  

– Estabelecer contato telefônico ou via whatsapp com o cidadão, após resposta definitiva 
e/ou complementar, para reforçar a importância de dar a manifestação como “Resolvida”. 
Cabe ressaltar que, embora seja verificado aumento no índice de resolutividade do órgão, 
este não pode ser considerado um dado fidedigno, uma vez que mais de 60% do total das 
manifestações não apresenta feedback por parte do cidadão solicitante. 

 

QUADRO DE METAS 

 

 01 a 
08/2021 

PRAZO DE 
OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM O 

ATENDIMENTO 

RECOMENDAÇÃO 
DA OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM A 

RESPOSTA 
RESOLUTIVIDADE 

SIGO 93% 69% 75% 49% 42% 
RA 100% 79%  94%  73% 71% 

ANÁLISE  Excelente  Excelente Excelente Excelente Excelente 

 Importante salientar que o índice de resolutividade avaliado no Painel de 

Ouvidoria diz respeito a prestação de serviços realizados pela Administração Regional 

de Vicente Pires, uma vez que a Ouvidoria não realiza prestação de serviços e sim o 

atendimento ao cidadão - escuta qualificada e humanizada providenciando o registro 

da manifestação - tornando-se mediadora entre o cidadão e o órgão competente para 

atender as solicitações, solucionar as reclamações, acolher as sugestões e prestar 

esclarecimentos aos pedidos de informação. 



 QUADRO DE METAS - ASSUNTOS mais demandados 

 

Tapa-buraco – manutenção de vias públicas 

  
PRAZO DE 

OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM O 

ATENDIMENTO 

RECOMENDAÇÃO 
DA OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM A 

RESPOSTA 
RESOLUTIVIDADE 

Tapa-
buraco 
SIGO 

95,6% 84% 87% 72% 63% 

Tapa-
buraco 

RA 
100%  67% 75%   75% 100%  

ANÁLISE Excelente  
Ações de 

melhoria dos 
indicadores  

Ações de 
melhoria dos 
indicadores   

Excelente   Excelente   

 
Coleta de entulho disposto irregularmente 

  
PRAZO DE 
OUVIDORI

A 

SATISFAÇÃO 
COM O 

ATENDIMENTO 

RECOMENDAÇÃO 
DA OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM A 

RESPOSTA 

RESOLUTIVIDA
DE 

Coleta 
de 

entulho 
SIGO 

97,3% 95% 95% 89% 83% 

Coleta 
de 

entulho 
RA 

 100%  60% 100% 67% 91%  

ANÁLISE 
Excelente

  

Ações de 
melhoria dos 
indicadores  

Excelente  

Ações de 
melhoria 

dos 
indicadores 

  

Excelente   

 

 

 

 



Servidor Público 

  PRAZO DE 
OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM O 

ATENDIMENTO 

RECOMENDAÇÃO 
DA OUVIDORIA 

SATISFAÇÃO 
COM A 

RESPOSTA 
RESOLUTIVIDADE 

Servidor 
Público 

SIGO 
96,7% 78% 82% 64% 39% 

Servidor 
Público 

RA 
100%  - -  - -  

ANÁLISE Excelente 

66,7% das manifestações referentes a Servidor Público na 
RA, são ELOGIOS. 33,3% são RECLAMAÇÕES, sem a 
realização de pesquisa de satisfação. Portanto, não há 
índices que possam ser analisados neste assunto. 

 

 * INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: 

RA>SIGO - EXCELENTE 

RA=SIGO - AÇÕES DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO 

RA<SIGO - AÇÕES DE MELHORIA DOS INDICADORES. 

 

PLANO DE AÇÃO 

Mesmo com o cumprimento das metas e índices estabelecidos, entendemos que 

podemos melhorar ainda mais o atendimento prestado ao cidadão e auxiliar os setores 

da Administração Regional de Vicente Pires. Nesse sentido, apresentamos as 

seguintes ações e estratégias para o ano de 2021. 

DESCRIÇÃO 1 

Melhorar a comunicação entre a Ouvidoria e os demais setores da Administração 

Regional, promovendo reuniões com todos os setores envolvidos nas demandas de 

Ouvidoria. 

MOTIVAÇÃO 

É necessário que se estabeleça uma boa comunicação com os setores fins, para que 

não haja atraso nas respostas solicitadas, bem como se estabeleça a cultura do 



atendimento prioritário das demandas de Ouvidoria. Reuniões periódicas possibilitam 

deixar em evidência assuntos relacionados à Ouvidoria. 

RESPONSÁVEL 

Ouvidoria 

ETAPAS 

Fazer levantamento quanto ao melhor dia e horário junto ao Gabinete e 

Coordenadores, afim de evitar choque de agenda. 

Enviar processo SEI ao Gabinete solicitando elaboração e envio de circular aos 

Coordenadores CONVOCANDO para reunião. 

Apresentar na reunião relatório trimestral de Ouvidoria, com dados atualizados dos 

índices e lista de demandas que não foram executadas até o momento. 

Realizar bate papos com as equipes das Coordenações, Diretorias e Gerências da 

Administração para entender como é a prestação do serviço e orientar de forma mais 

assertiva os cidadãos. 

DATA 

Ao final de cada trimestre. 

INDICADOR CHAVE 

Prazo, Satisfação com o atendimento, Satisfação com a Resposta 

 

DESCRIÇÃO 2 

Aprimorar o pós-atendimento das demandas de Ouvidoria, entrando em contato via 

telefone e/ou WhatsApp com o cidadão. 

MOTIVAÇÃO 

É necessário que se estabeleça uma boa comunicação com o cidadão. Intensificar 

contatos telefônicos, visando aprimorar pesquisa de satisfação do usuário e avaliar o 



atendimento prestado pela Ouvidoria, bem como informar o motivo pelo qual a 

solicitação não será atendida, se for o caso. 

RESPONSÁVEL 

Toda equipe de Ouvidoria 

ETAPAS 

Fazer mapeamento das demandas. 

Fluxo de pós atendimento. 

Fortalecimento do contato com o cidadão através das redes sociais e aplicativos de 

mensagens. 

Reforçar junto ao cidadão a importância de dar a manifestação como RESOLVIDA, 

bem como responder a Pesquisa de Satisfação.  

DATA 

Diariamente, após Resposta Definitiva e/ou Complementar da manifestação. 

INDICADOR CHAVE 

Resolutividade, Satisfação com o Atendimento, Recomendação do Serviço de 

Ouvidoria, Satisfação com a Resposta. 

 

DESCRIÇÃO 3 

Promover capacitação continuada da equipe de Ouvidoria. 

 

MOTIVAÇÃO 

É necessário que os servidores lotados na Ouvidoria estejam capacitados para atender 

os diferentes perfis de cidadãos que buscam soluções aos seus anseios junto à 

Administração Pública, bem como saibam lidar com as manifestações que chegam 

através do Sistema de Ouvidoria OUV-DF, evitando tramitações equivocadas, 

respostas não objetivas e perda de prazos. 



RESPONSÁVEL 

TODA A EQUIPE OUVIDORIA 

ETAPAS 

Buscar junto a Ouvidoria Geral, no site https://ouvidoria.df.gov.br/cursos/ e Escola de 

Governo http://egov.df.gov.br/ os cursos recomendados para servidores de Ouvidoria. 

DATA 

Depende da disponibilidade dos cursos. 

INDICADOR CHAVE 

Resolutividade, Satisfação com o Atendimento, Recomendação do Serviço de 

Ouvidoria, Satisfação com a Resposta. 

 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Ações de divulgação da Ouvidoria 

A Ouvidoria da Administração Regional de Vicente Pires apresentará 

suas ações por meio de grupo interno de comunicação, processos SEI, divulgação no 

site da Administração Regional de Vicente Pires e por meio de redes sociais. 

 

Comunicação dos resultados  

Assim como as ações desenvolvidas pela Ouvidoria da Administração 

Regional de Vicente Pires, os resultados também serão apresentados por meio de 

grupo interno de comunicação, processos SEI, divulgação no site da Administração 

Regional de Vicente Pires e por meio de redes sociais. 

 

 

 



CRONOGRAMA 

Neste quadro, destacamos as ações implementadas nas tarefas diárias desta 

Ouvidoria seccional, bem como as ações previstas para os meses de setembro a 

dezembro de 2021, que irão impactar positivamente nos índices de desempenho. 

Ação Quando? Medição do Indicador 

Aprimorar o pós-atendimento 

das demandas de Ouvidoria. 

Diariamente Resolutividade, Satisfação com 

o Atendimento, Recomendação 

do Serviço de Ouvidoria, 

Satisfação com a Resposta. 

Expandir a adesão de resposta à 

Pesquisa de Satisfação e 

Resolutividade. 

Diariamente Resolutividade, Satisfação com 

o Atendimento, Satisfação com 

a Resposta. 

 

Contato com as equipes das 

Coordenações, Diretorias e 

Gerências da Administração 

de Vicente Pires, para 

cobrança de prazo de 

respostas ao cidadão e 

esclarecimentos sobre a 

prestação do serviço, visando 

orientar de forma mais 

assertiva os cidadãos. 

Diariamente Satisfação com o 

Atendimento, 

Recomendação do Serviço de 

Ouvidoria, Satisfação com a 

Resposta. 



Troca de experiência com as 

Ouvidorias seccionais das 

Administrações Regionais 

Diariamente Resolutividade, Satisfação 

com o Atendimento, 

Recomendação do Serviço de 

Ouvidoria, Satisfação com a 

Resposta. 

Promover capacitação 

continuada da equipe de 

Ouvidoria. 

Conforme disponibilização 

de cursos 

Resolutividade, Satisfação 

com o Atendimento, 

Recomendação do Serviço de 

Ouvidoria, Satisfação com a 

Resposta. 

Programar reuniões 

trimestrais com o Gabinete e 

Coordenadores para 

apresentação dos relatórios 

trimestrais e demais 

demandas de Ouvidoria. 

Última semana do mês de 

setembro e dezembro de 

2021 

Prazo e Satisfação com a 

Resposta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível concluir que a Administração Regional de Vicente Pires tem 

disponibilizado todos os canais de comunicação aos cidadãos que residem e/ou 

trabalham da região administrativa de Vicente Pires. Verifica-se também que o 

Gabinete da Administração Regional permanece atento às manifestações dos 

cidadãos, atendendo-as por meio de contato telefônico, de forma presencial, no próprio 

Gabinete, ou em visitas realizadas, sempre orientando os cidadãos a registrarem as 

demandas nos canais de atendimento oficiais de Ouvidoria. 

Em que pese a carência de recursos orçamentários e financeiros e a 

dependência aos órgãos externos (Secretarias de Estado, autarquias e empresas 



públicas) para o atendimento das demandas, conclui-se que a Administração tem 

empregado todos os esforços para o pleno atendimento das demandas apresentadas 

pelos cidadãos. 

Este é o Plano de Ação Anual de Ouvidoria para o exercício de 2021 da 

Administração Regional de Vicente Pires. 

 

Brasília, 02 de setembro 2021. 

 

 

PATRÍCIA TAÍS SANTOS LOPES GAMA 

Chefe da Ouvidoria  

RA-VICENTE PIRES     

 


