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APRESENTAÇÃO 
 

A Ouvidoria pública é um instrumento institucional de participação social, onde é garantido 

o direito ao exercício da cidadania de forma inclusiva, possibilitando ao cidadão expressar seu 

sentimento em relação ao poder público. 

Ouvidoria atua como agente promotor de mudanças, de forma a garantir a satisfação do 

cidadão em suas manifestações e atua também como instrumento de gestão e controle, 

fomentando a melhoria continuada do serviço público oferecido à sociedade. 

Nesse contexto à Ouvidoria cabe mediar o relacionamento entre o órgão público e o cidadão. 

De um lado, a Ouvidoria dá voz ao cidadão, buscando resolver suas necessidades perante o órgão. 

De outro, atua na defesa do ente público uma vez que fornece insumos que possibilitam ao gestor 

visualizar de forma sistêmica a imagem do órgão perante a sociedade, contribuindo para uma 

tomada de decisão mais eficiente. 

Com essa visão, este Plano de Ação de Ouvidoria, tem a finalidade de apresentar um 

diagnóstico da performance da Ouvidoria e o planejamento das ações e projetos para o ano de 2022, 

visando aprimorar a qualidade do serviço de ouvidoria da Secretaria de Trabalho, garantir a 

satisfação do cidadão e promover, em última instância, eficiência do serviço público. 

 

  



 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB foi criada pelo Decreto nº 

39.610/2019 e é um dos órgãos de gestão da administração pública do Governo do Distrito Federal. 

Entre suas competências, cabe à SETRAB gerir o sistema público de emprego, prover 

qualificação social e profissional, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional para 

a população em geral e para beneficiários dos programas sociais e grupos sociais vulneráveis, 

financiar pequenos empreendimentos urbanos e rurais, apoiar iniciativas de micros e pequenos 

empreendedores individuais e de organizações, associações e cooperativas, desenvolver ações em 

apoio aos setores da economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda e fazer o 

acompanhamento sistemático do mercado de trabalho no Distrito Federal, além da busca por 

condições de trabalho dignas para a população. 

Compõe a Secretaria de Trabalho: 14 Agências do Trabalhador, 14 Agências com 

atendimento ao Microcrédito, 01 Centro de Economia Popular e Solidária e o Programa Fábrica 

Social. 

Nesse cenário, a Ouvidoria da Secretaria de Trabalho tem papel fundamental no 

relacionamento entre o órgão público e o cidadão. É a Ouvidoria quem recepciona, trata e responde 

às manifestações registradas e auxilia o Gestor na tomada de decisão, fornecendo insumos que 

possibilitem a visualização sistêmica da satisfação do cidadão com o trabalho realizado pela 

Secretaria de forma geral, especialmente com relação aos programas oferecidos e aos serviços 

prestados. 

Por isso, é de suma importância que as ações de ouvidoria sejam planejadas. O planejamento 

é uma importante função administrativa de gestão que está relacionada com a preparação, 

organização e estruturação de objetivos a serem alcançados. Nesse contexto, o Plano de Ação de 

Ouvidoria constitui um documento de gestão norteador para a execução das atividades da 

Ouvidoria. 

 

1.1. Procedimento metodológico aplicado 

Na elaboração deste Plano de Ação foi utilizado como referência o Roteiro para elaboração 

do Plano de Ação disponibilizado pela Ouvidoria-Geral, combinados com outros métodos de 

planejamento e gestão. Foram consideradas ainda, a realidade e as particularidades da SETRAB. 

Dessa forma, resumidamente, o processo de elaboração deste Plano de Ação dividiu-se em 

03 fases: 



 

 

 
 

PREPARAÇÃO: 

Esta é a fase da organização das ideias e do projeto. É feito o levantamento e 
separação da documentação necessária, reuniões com os gestores, 
acolhimento de sugestões e propostas. É nesta fase que é definida a estratégia 
de elaboração do Plano de Ação. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Na fase de diagnóstico é identificada a situação atual, com a análise do cenário, 
descrevendo as conquistas e os insucessos no período determinado, As forças 
e fraquezas e o posicionamento estratégico da ouvidoria na gestão 
organizacional também são apresentados. São identificadas também as 
necessidades.  

 

PLANEJAMENTO: 

Nesta fase é identificada a visão de futuro, ou seja, onde se deseja chegar. São 
identificadas no Plano Anual de Ouvidoria os objetivos e Resultados serem 
alcançados, consonantes com as necessidades identificadas na fase de 
diagnóstico. Daí são estabelecidas as ações necessárias e são apresentados os 
projetos propostos. 

Foram identificados também os fatores críticos para o sucesso da execução do 
Plano de Ações. 

 

 

  



 

 

2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO 
 

O Referencial Estratégico de uma instituição corresponde aos elementos fundamentais que 

dão base ao Planejamento. O Tribunal de Contas da União – TCU, define o Referencial Estratégico 

como “o estágio inicial do planejamento organizacional''. Compreende um conjunto de passos onde 

são identificados o negócio, a missão, a visão de futuro e os valores institucionais da organização. 

Nessa óptica, os seguintes documentos foram utilizados e considerados na confecção deste 

Plano de Ação. 

⮚ Plano de Ação Anual SIGO/DF 2021; 

⮚ Plano de Ação SIGO 2022; 

⮚ Plano Estratégico Institucional da SETRAB; 

⮚ Relatórios de Gestão da Ouvidoria da SETRAB; 

 

2.1. Alinhamento Estratégico 

Este Plano de Ação está alinhado com o Plano de Ação SIGO-2022, que prevê os seguintes 

Objetivos Gerais: 

⮚ Aumentar o alcance da Ouvidoria seccional; 

⮚ Ampliar a [quantidade de] avaliação das demandas registradas; 

⮚ Aumentar a satisfação com o serviço de Ouvidoria; 

⮚ Ampliar o nível de confiança como serviço de Ouvidoria; 

⮚ Qualificar a resposta de ouvidoria ao cidadão; 

⮚ Aprimorar a prestação dos serviços públicos; 

 

Concomitantemente, este Plano de Ação encontra alinhamento com as Batalhas previstas 

no Planejamento Estratégico Institucional da Secretaria de Trabalho: 

⮚ Promover a redução das desigualdades, econômica e social, com a geração de trabalho, 

emprego e renda; 

⮚ Melhorar a qualidade da intermediação de mão de obra e da qualificação profissional; 



 

 

⮚ Assegurar recursos necessários para a realização das ações previstas pela Secretaria de Estado 

de Trabalho bem como ampliar os atendimentos aos trabalhadores, empregados e 

empregadores, urbanos e rurais; 

 

Além disso, considerando que as ações e resultados de ouvidoria visam promover a 

efetividade do poder público através da transparência e da satisfação do cidadão, depreende-se o 

alinhamento deste Plano de Ação com o Plano Estratégico do DF no seguinte eixo: 

⮚ GESTÃO E ESTRATÉGIA, sob o Objetivo Estratégico “ODS 16 - Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 

os níveis”, à luz das seguintes perspectivas: 

o  “16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos 

os níveis”; 

o Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, 

em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais; 

 

2.2. Valores  

MISSÃO 
Promover a cidadania através dos canais de ouvidoria da Secretaria de Trabalho 
do Distrito Federal com transparência e eficiência no tratamento das 
manifestações do cidadão. 

 

VISÃO Ser referência em gestão de ouvidoria no Distrito Federal. 

 

  



 

 

3. ANÁLISE DE CENÁRIO 
 
Nesta etapa é realizado um estudo da situação atual. 

A Secretaria de Trabalho finalizou o ano de 2021 demonstrando crescimento de 28% na 

quantidade de manifestações registradas em relação ao ano anterior (2020). 

MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS 

2020 542 

2021 695 

 

Esse crescimento evidencia a ampliação da participação do cidadão no monitoramento do 

serviço público, tal qual a sua confiança no serviço da Ouvidoria da SETRAB. 

Porém, realizar o comparativo dos números globais considerando a variação de valores de 

um ano em relação a outro pode levar a uma interpretação incorreta da realidade do cenário atual. 

Isto porque as atividades de ouvidoria durante o ano são direcionadas pelo Plano Anual de 

Ouvidoria, que estabelece as metas a serem alcançadas e os indicadores de desempenho que as 

ouvidorias seccionais devem observar exclusivamente naquele período. Além disso, dependendo 

do objetivo determinado, o aumento numérico pode não ser a meta a ser alcançada. 

Por isso, para um diagnóstico mais fiel da realidade, o ideal é analisar o desempenho 

considerando os relatórios trimestrais publicados pela Ouvidoria. 

 

3.1. Dados de 2021 

Sendo assim, seguem abaixo as informações trimestrais de desempenho da Ouvidoria da 

SETRAB, referentes ao exercício de 2021. 

DESCRIÇÃO 1º 2º 3º 4º MÉDIA 

Quantidade de manifestações registradas 216 159 155 165 174/Trim 

Resolutividade 64% 50% 60% 53% 56,8% 

Índice de cumprimento de prazo 40% 99% 21% 99% 65%% 

Índice de satisfação 58% 75% 79% 80% 73% 

Índice de recomendação 58% 73% 87% 80% 74,5% 

 

Em comparação com as metas estabelecidas, temos o seguinte cenário: 

 

 



 

 

INDICADOR META VALOR ANUAL ATINGIDO 

Resolutividade 42% 56,8%  

Índice de cumprimento de prazo 93% 65%%  

Índice de satisfação 69% 73%  

Índice de qualidade da resposta 49% 71,5%  

Índice de recomendação 75% 74,5%  

 

É importante destacar que, exceto o cumprimento de prazo, os indicadores de performance 

são medidos a partir da quantidade de manifestações avaliadas pelo cidadão, e não da quantidade 

de manifestações registradas. 

Conforme demonstrado, dos 05 indicadores de performance monitorados, a SETRAB 

cumpriu a meta de 03 deles. 

Dos outros 02 indicadores cujas metas não foram alcançadas, o destaque está no ÍNDICE DE 

CUMPRIMENTO DE PRAZO, em que diferença negativa em relação à meta foi de 28%. Este indicador 

é calculado considerando o número de manifestações respondidas, com atraso ou não, e o número 

de manifestações não respondidas. Percebe-se que, durante o ano, este indicador permaneceu 

abaixo da meta nos 1º e 3º trimestre. 

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO 

 

 

O não cumprimento da meta neste caso deu-se em consequência da substituição do Ouvidor 

nesses períodos. 

É fato que o processo de nomeação de ouvidores é disciplinado pelo Decreto nº 36.462/2015 

e que o tempo decorrente entre a escolha do servidor, a nomeação, a posse e o exercício impacta 

diretamente no cumprimento de prazo de resposta das manifestações. 

Em 2021, o cargo de Ouvidor foi substituído 02 vezes. Uma no início do ano e outra no final 

do 2º trimestre. 

40%

99%

21%

99%

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim



 

 

Outro detalhe é que não havia, até o início do 4º trimestre, designação oficial de Ouvidor 

substituto na SETRAB. 

Além dos indicadores de performance estabelecidos acima, outros resultados podem ser 

relevantes para visualização da situação atual e da evolução do trabalho da Ouvidoria.  

QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES 

 

 Total de 695 manifestações 
registradas no ano; 

 Média de 58 manifestações 
registradas por mês; 

 
 

 Total de manifestações avaliadas 
no ano: 94 (14% do total 
registrado); 

 Avaliações positivas: 

 55 manifestações (59%)  
 Avaliações negativas: 

 38 manifestações (41%)   

 

QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES 

 

 Total de 316 reclamações 
registradas no ano; 

 Média de 79 reclamações 
registradas por trimestre; 

 Média de 26 reclamações 
registradas por mês; 

 Representaram 31% do total de 
manifestações registradas 

 

QUANTIDADE DE ELOGIOS 

 

 Total de 73 elogios registrador no 
ano; 

 Média de 18 elogios registrados 
por trimestre; 

 Média de 6 elogios registrados por 
mês; 

 Representaram 10% do total de 
manifestações regostradas; 
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PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA (em dias) 

 

 Variação do prazo médio de resposta 
no ano; 

 Os valores correspondem à 
quantidade média de dias decorridos 
no mês entre o registro da 
manifestação e a resposta;  

 O pico se deu em agosto; 

 A média anual foi medida em 17 dias; 

 

 As altas se deram no 1º trimestre e no 
3º trimestre, coincidindo com a época 
em que houveram substituições do 
titular da Ouvidoria. 

 

3.2. Estrutura Organizacional e força de trabalho da Ouvidoria 

A Ouvidoria da Secretaria de Trabalho está subordinada diretamente ao Gabinete do 

Secretário e sua estrutura é composta somente pelo cargo de Ouvidor. 

Existe, no entanto, a figura do Ouvidor substituto, um servidor lotado em outro setor, 

designado para assumir a Ouvidoria, nos afastamentos legais do titular. A designação do Ouvidor 

substituto se deu através de Portaria própria. 

 

3.3. Diagnóstico 

No geral, o cenário é SATISFATÓRIO, considerando que, dos 05 indicadores globais de 

desempenho estabelecidos pela Ouvidoria-Geral, a Ouvidoria da SETRAB apresentou resultados 

acima da meta em 03 deles. E aqueles cujos valores foram inferiores à meta foram justificados por 

eventos externos que impossibilitaram o cumprimento dessas metas. 

 Além dos indicadores globais, outros dados foram considerados para diagnosticar a situação 

do cenário da SETRAB. 

Sendo assim, feita a análise, o resultado é apresentado resumidamente na tabela abaixo, 

indicando o que foi satisfatório, com o ícone  e o que não foi, com o ícone . 
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5
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INDICADOR  

Resolutividade  

Índice de satisfação  

Índice de qualidade da resposta  

Índice de cumprimento de prazo  

Índice de recomendação  

Quantidade de manifestações avaliadas  

Quantidade de manifestações avaliadas positivamente  

Quantidade de Reclamações   

Quantidade de Elogios  

Prazo Médio de Resposta  

 
Alguns indicadores não dependiam diretamente da Ouvidoria. É o caso da quantidade de 

manifestações avaliadas, por exemplo. 

 

3.4. Onde estamos 

Considerando os critérios estabelecidos na Avaliação Individualizada das Seccionais, 

constante no Plano de Ação SIGO, constata-se que a Secretaria de Trabalho, face às informações 

estatísticas expostas acima, integra o GRUPO AMARELO, conforme Matriz de Análise abaixo: 

 

  Qualidade 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

V
o

lu
m

e 

Grupo 1     

Grupo 2     

Grupo 3     

  



 

 

4. VISÃO DE FUTURO 
 

Nesta etapa planejamos onde queremos chegar, ou seja, o que desejamos alcançar no futuro 

próximo. Aqui são definidos os objetivos que nortearão as ações da Ouvidoria para o ano. 

Alguns objetivos são pré-determinados pela Ouvidoria-Geral e devem ser observados por 

toda rede de ouvidorias do GDF. 

Considerando os valores estratégicos da Ouvidoria da SETRAB, definiu-se a Visão de Futuro 

nos seguintes focos: 

FOCO 

⮚ Aprimoramento da maturidade da gestão da Ouvidoria; 

⮚ Aprimoramento da qualidade do serviço; 

⮚ Melhoria do relacionamento interno da Ouvidoria com os demais setores e 
servidores da SETRAB; 

 

Observando o cenário atual, avaliamos os temas que mais precisam de atenção, 

considerando as dimensões de Volume e Qualidade, e definimos os objetivos a serem alcançados.  

ID OBJETIVO DIMENSÃO 
RESULTADOS GLOBAIS 

ESPERADOS 

OEO-01 Ampliar a avaliação das demandas Volume 
Aumento do volume de 
manifestações avaliadas 

OEO-02 
Aumentar a satisfação com o serviço 
de ouvidoria 

Qualidade 

Melhoria dos indicadores de 
qualidade de ouvidoria 

OEO-03 
Ampliar o nível de confiança com o 
serviço de ouvidoria 

Qualidade 

OEO-04 
Qualificar a resposta de ouvidoria ao 
cidadão 

Qualidade 

OEO-05 
Aprimorar a prestação dos serviços 
públicos 

Qualidade 

OEO-06 
Aumentar a visibilidade interna da 
Ouvidoria 

Qualidade 
Conhecimento do trabalho da 

ouvidoria pelos servidores 
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5. PLANO DE METAS 
 

O Plano de Metas visa traçar as metas (Key Result – KR) a serem alcançadas, monitoradas e medidas pelos indicadores de desempenho (Key 

Performance Indicator – KPI), bem como orientar as ações necessárias. 

A Ouvidoria-Geral definiu previamente, no Plano de Ação SIGO-2022, os KPIs globais a serem monitorados e cumpridos por toda a rede de 

ouvidorias do GDF. 

ÍNDICE DE RECOMENDAÇÃO DA 
OUVIDORIA 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O 
SERVIÇO DE OUVIDORIA 

ÍNDICE DE QUALIDADE DA 
RESPOSTA 

ÍNDICE DE 
RESOLUTIVIDADE 

   
 

 
 
Em paralelo, considerando a Análise do Cenário, foram definidas metas locais, no âmbito da Ouvidoria da SETRAB: 

OBJETIVO: AMPLIAR A AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Aumentar em 5% a quantidade de 
manifestações avaliadas 

Índice de manifestações avaliadas 

(
𝑁𝑀𝐴

𝑁𝑀
) ∗ 100 

 
NM= nº de manifestações; 
NMA= nº de manifestações avaliadas; 

19% 2022 Anual 

Ações ⮚ Solicitar ao cidadão manifestante que faça a avaliação da resposta e a pesquisa de satisfação; 
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OBJETIVO: AMPLIAR A AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Aumentar a quantidade de 
manifestações avaliadas como 
RESOLVIDAS 

Quantidade de manifestações resolvidas em 
relação ao total de manifestações avaliadas 

∑𝑅𝑒𝑠 

 
Res= nº de manifestações avaliadas como 
resolvidas; 

> 64 2022 Anual 

Ações 

⮚ Promover melhoria na qualidade, clareza e precisão das respostas junto às áreas técnicas/finalísticas; 
⮚ Avaliar as respostas das áreas antes de enviar resposta definitiva e/ou complementar para o cidadão; 
⮚ Solicitar ao cidadão manifestante que faça a avaliação da resposta e a pesquisa de satisfação; 
⮚ Monitorar mensalmente o indicador; 

 
 

OBJETIVO: AMPLIAR O NÍVEL DE CONFIANÇA COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Atingir 87% o índice de 
RECOMENDAÇÃO do serviço de 
ouvidoria 

Índice de recomendação 

(
𝑅𝑒𝑐

(𝑅𝑒𝑐 + 𝑁𝑅𝑒𝑐)
) ∗ 100 

 
Rec= nº de recomendações; 
NRec= nº de não recomendações; 

87% 2022 Anual 

Ações 
⮚ Solicitar ao cidadão manifestante que faça a avaliação da resposta e a pesquisa de satisfação; 
⮚ Monitorar mensalmente o indicador; 
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OBJETIVO: AUMENTAR A SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Aumentar em 5 pontos percentuais o 
índice de SATISFAÇÃO 

Índice de satisfação 

(
(𝑆𝐴 + 𝑆𝑅 + 𝑆𝑆)

(𝑆𝐴 + 𝑆𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝑁𝑆𝐴 + 𝑁𝑆𝑅 + 𝑁𝑆𝑆)
) ∗ 100 

 
Nº de manifestações avaliadas como: 
- SA= satisfeita com atendimento; 
- SR= satisfeita com a resposta; 
- SS= satisfeita com o sistema; 
- NSA= não satisfeita com atendimento; 
- NSR= não satisfeita com a resposta; 
- NSS= Não satisfeita com o sistema; 

78% 2022 Anual 

Ações 
⮚ Solicitar ao cidadão manifestante que faça a avaliação da resposta e a pesquisa de satisfação; 
⮚ Implementar a cultura de pré e pós atendimento com o cidadão; 
⮚ Monitorar mensalmente o indicador; 

 
 

OBJETIVO: AUMENTAR A SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Aumentar em 5 pontos percentuais o 
índice de RESOLUTIVIDADE 

Índice de resolutividade 

(
(𝑅𝑒𝑠)

(𝑅𝑒𝑠 + 𝑁𝑅𝑒𝑠)
) ∗ 100 

 
Nº de manifestações avaliadas como: 
- Res= resolvidas; 
- NRes= Não resolvidas; 

61% 2022 Anual 

Ações 

⮚ Promover melhoria na qualidade, clareza e precisão das respostas junto às áreas técnicas/finalísticas; 
⮚ Avaliar as respostas das áreas antes de enviar resposta definitiva e/ou complementar para o cidadão; 
⮚ Solicitar ao cidadão manifestante que faça a avaliação da resposta e a pesquisa de satisfação; 
⮚ Monitorar mensalmente o indicador; 

 
  



 

 

20 

OBJETIVO: QUALIFICAR A RESPOSTA DE OUVIDORIA AO CIDADÃO 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Melhorar a qualidade da resposta Índice de qualidade da reposta 

(
(𝑆𝑅)

(𝑆𝑅 + 𝑁𝑆𝑅)
) ∗ 100 

 
Nº de manifestações: 
- SR= satisfeita com a resposta; 
- NSR= não satisfeita com a resposta; 

> 71% 2022 Anual 

Ações 

⮚ Solicitar às áreas da SETRAB que produzam respostas mais objetivas, claras e precisas às manifestações; 
⮚ Realizar reuniões com as áreas técnicas/finalísticas sobre demandas recorrentes; 
⮚ Elaborar relatórios analíticos sobre respostas avaliadas negativamente pelo cidadão; 
⮚ Avaliar as respostas das áreas antes de enviar resposta definitiva e/ou complementar para o cidadão; 
⮚ Solicitar ao cidadão manifestante que faça a avaliação da resposta e a pesquisa de satisfação; 
⮚ Entrar em contato com o cidadão; 
⮚ Monitorar mensalmente o indicador; 

 
 

OBJETIVO: APRIMORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Reduzir a quantidade de RECLAMAÇÕES Quantidade de Reclamações 
∑𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚 

 
Reclam= nº reclamações registradas; 

< 316 2022 Anual 

Ações 

⮚ Realizar o acompanhamento dos programas e serviços oferecidos ao cidadão pela SETRAB; 
⮚ Realizar pesquisa de satisfação com os usuários dos programas e serviços oferecidos pela SETRAB; 
⮚ Propor melhorias gerais; 
⮚ Elaborar relatórios analíticos básicos sobre os dados de ouvidoria relacionados aos programas e serviços oferecidos pela SETRAB, quando 

demandado; 
⮚ Elaborar relatórios analíticos sobre respostas avaliadas negativamente pelo cidadão; 
⮚ Incentivar a divulgação interna dos programas oferecidos pela SETRAB; 
⮚ Monitorar a transparência ativa no âmbito da SETRAB; 
⮚ Propor melhorias no site institucional da SETRAB com vistas a facilitar a localização da informação desejada pelo cidadão (transparência ativa); 
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OBJETIVO: APRIMORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Reduzir o Prazo Médio de Resposta Prazo médio de resposta  ∑𝐷𝑖𝑎𝑠 
< 7 
dias 

2022 
Trimestra

l 

Ações ⮚ Gerenciar o prazo interno definido para as áreas técnicas/finalísticas responderem às manifestações; 

 
 

OBJETIVO: APRIMORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Melhorar o cumprimento do prazo de 
resposta 

Índice de cumprimento do prazo de resposta 

(
(𝑅𝑃𝑧)

(𝑅𝑒𝑠𝑝 + 𝑁𝑅𝑒𝑠𝑝)
) ∗ 100 

 
Nº de manifestações: 
- RPz= respondidas no prazo; 
- Resp= respondidas; 
- NResp= não respondidas; 

95% 2022 
Trimestra

l 

Ações 
⮚ Gerenciar o prazo definido para as áreas técnicas/finalísticas responderem às manifestações; 
⮚ Monitorar mensalmente o indicador; 
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OBJETIVO: AUMENTAR A VISIBILIDADE INTERNA DA OUVIDORIA 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Promover a divulgação do trabalho da 
Ouvidoria 

Índice de documentos/processos divulgados 

(
𝑄𝑡𝑑𝐷𝑜𝑐𝐷𝑖𝑣

𝑄𝑡𝑑𝐷𝑜𝑐
) ∗ 100 

 
QtdDoc= nº documentos/processos produzidos; 
QtdDocDiv= nº de documentos/processos 
divulgados 

80% 2022 Anual 

Ações 

⮚ Definir estratégia de divulgação; 
⮚ Divulgar internamente o Plano de Ação da Ouvidoria; 
⮚ Divulgar internamente os Relatórios Trimestrais de Ouvidoria; 
⮚ Realizar eventos internos para discussão sobre o trabalho da Ouvidoria; 
⮚ Receber sugestões; 

 
 

OBJETIVO: AUMENTAR A VISIBILIDADE INTERNA DA OUVIDORIA 

Meta (KR) Indicador (KPI) Cálculo Valor Prazo Medição 

Implantar projeto Ouvidoria Interna Projeto implantado  Sim ou não Sim 2022 Anual 

Ações 

⮚ Realizar reuniões com Gabinete para discutir o projeto; 
⮚ Elaborar plano de projeto; 
⮚ Submeter o plano de projeto à Ouvidoria-Geral, solicitando aprovação prévia; 
⮚ Submeter o plano de projeto ao Secretário solicitando aprovação 
⮚ Executar o projeto; 
⮚ Colher feedbacks; 
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RESUMO DOS INDICADORES E METAS 
 

 

 

 

 73%* 
 

 64%* 
 

 48%* 
 

 42%* 
 

 19% 
 

 > 64 
 

 87% 
 

 78% 
 

 61% 
 

 > 71% 
 

 < 316 
 

 < 7dias 
 

 95% 
 

 80% 
 

 Sim 
 

 

 

  

Índice de RECOMENDAÇÃO do serviço de ouvidoria 

Índice de SATISFAÇÃO com o serviço de ouvidoria 

Índice de QUALIDADE DA RESPOSTA 

Índice de RESOLUTIVIDADE 

Índice de MANIFESTAÇÕES AVALIADAS 

Quantidade de MANIFESTAÇÕES RESOLVIDAS 

Índice de RECOMENDAÇÃO (meta local) 

Índice de SATISFAÇÃO (meta local) 

Índice de RESOLUTIVIDADE (meta local) 

Índice de QUALIDADE DA RESPOSTA (meta local) 

Quantidade de RECLAMAÇÕES 

Reduzir PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA 

Índice de CUMPRIMENTO DE PRAZO 

Índice de documentos divulgados 

Projeto implantado 

* Metas definidas pela Ouvidoria-Geral 



 

 

 

6. PROCESSO DE REVISÃO 
 

O Plano de Ação será revisado ordinariamente a cada 6 meses. 

Extraordinariamente, será revisado sempre que houver: 

⮚ Mudança na legislação que impactem na execução deste Plano de Ação; 

⮚ Novas orientações da Ouvidoria-Geral que impactem na execução deste Plano de Ação; 

⮚ Mudanças estratégicas na SETRAB que ensejem mudanças na estratégia de Ouvidoria; 

⮚ Alteração na estrutura organizacional da SETRAB que afete a condução do trabalho da Ouvidoria; 

⮚ Surgimento de nova necessidade não contemplada neste Plano; 
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7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
 

Os seguintes fatores são imprescindíveis para efetivo sucesso da execução deste Plano de 

Ação e consequentemente, dos projetos e resultados previstos: 

⮚ Proatividade da equipe de ouvidoria da SETRAB na execução deste Plano; 

⮚ Patrocínio da alta direção e apoio dos gestores e demais servidores da SETRAB; 

⮚ Patrocínio da Ouvidoria-Geral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


