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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem por finalidade apresentar o resultado estatístico das ações de 

ouvidoria e do monitoramento das metas estabelecidas, no Plano de Ação Anual de Ouvidoria 2021, 

disponível em https://ouvidoria.df.gov.br, bem como atender ao disposto na Instrução Normativa nº 01, 

de 05/05/2017, que regulamenta os procedimentos dos serviços de ouvidoria tratados na Lei nº 

4.896/2012 e Decreto nº 36.462/2015. 

As informações contidas neste relatório dizem respeito exclusivamente ao período 

compreendido entre 01º de outubro a 31 de dezembro, ou seja, 4º trimestre de 2021. 

2. 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 as 

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. 

Todos os dados do presente relatório foram extraídos do Sistema de Ouvidoria do 

Distrito Federal – OUV-DF e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC. 

 

https://ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/PLANO-DE-ACAO-2021-SIGO-DF.pdf
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3. SISTEMA DE OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL 

O OUV-DF é sistema informatizado oficial para registro e gestão das manifestações de 

ouvidoria no âmbito do DF foi instituído pela Instrução Normativa CGDF/OGDF nº 01/2017, em função do 

21º do Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015. Os números e as informações estatísticas podem ser 

conferidos e confirmados no Painel de Ouvidoria do DF, disponível no site 

http://painel.ouv.df.gov.br/dashboard. 

3.1. MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 

No período, foram registradas 165 (cento e sessenta e cinco) manifestações no âmbito 

da SETRAB, conforme a evolução mensal abaixo: 

 
 

 

Em média, recebemos o registro de 55 manifestações mensais, com pico de 68 

manifestações no mês de outubro. 

Segue abaixo o quantitativo de manifestações separado por canal de entrada: 

 
  –Canal; quantidade; percentagem correspondente. 

 

Itinerante são registros realizados em eventos externos (não necessariamente eventos 

da SETRAB. 
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Em seguida, a quantidade de manifestações separada por tipo: 

 

 
 

Ao compararmos os ASSUNTOS MAIS DEMANDADOS pelo cidadão em suas 

manifestações, temos o seguinte ranking: 
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3.2. ÍNDICES ESTATÍSTICOS 

Neste item vamos apresentar o balanço estatístico das ações de ouvidoria em relação 

às manifestações registradas e avaliadas pelo cidadão no período. 

Cumpre destacar que o Plano de Ação de Ouvidoria 2021, da Ouvidoria-Geral estabelece 

diversas metas a serem alcançadas pelas ouvidorias seccionais. 

 

 

Neste contexto, apresentamos alguns índices parciais, referentes ao período deste 

relatório, a fim de apresentar a situação da SETRAB em relação às metas estabelecidas. 
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- RESOLUTIVIDADE 

O Índice de Resolutividade visa demonstrar o quão eficiente o serviço de ouvidoria está. 

Este indicador é medido a partir da avaliação feita pelo cidadão em relação à resposta do órgão à sua 

manifestação. Sempre que o Órgão responde uma manifestação, o cidadão manifestante é compelido a 

informar se aquela resposta é suficiente para atender a sua demanda. Se sim a manifestação é rotulada 

como “resolvida”. 

ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE 

 

 

No período, o cidadão avaliou 17 manifestações, das quais 9 foram consideradas 

resolvidas. O valor de referência de resolutividade é de 49%. 

 
- CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA 

Neste item avaliamos o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação vigente 

para resposta às manifestações registradas e tempo transcorrente para resposta. 

Nesse sentido, segue abaixo o Prazo Médio de Resposta no período, medido a partir do 

tempo que se levou entre o registro da manifestação e a resposta definitiva ao cidadão: 

PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA 

 

5,7 
dias 
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O cumprimento de prazo de resposta tem meta de 93%. A SETRAB alcançou 99%, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

- SATISFAÇÃO DO CIDADÃO 

O Índice de Satisfação é o indicador que visa demonstrar o nível de aceitação e 

contentamento do cidadão com a Ouvidoria da SETRAB. Este indicador é composto por outros quatro 

indicadores, e o seu valor equivale à média do valor destes indicadores. A meta prevista para este 

indicador é de 69%. 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 

 

 

Os indicadores que compõem o Índice de Satisfação estão dispostos abaixo. Os dados 

são obtidos através de Pesquisa de Satisfação. 

 

No prazo; 
158; 99%

Fora do prazo;
2; 1%

 Nota: Para efeito de cálculo do índice de cumprimento de prazo considera-se apenas as manifestações respondidas. As 
manifestações em análise não são computadas. 
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O último indicador de satisfação é o Índice de Recomendação do serviço de ouvidoria 

pelo cidadão. Para este item, a meta é 75%: 

ÍNDICE DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

- CARTA DE SERVIÇO 

Neste item avaliamos a Carta de Serviços ao cidadão disponibilizada no site da SETRAB. 

Estes indicadores são calculados a partir da avaliação realizada pelo cidadão e é restrita 

àquelas manifestações classificadas como “Solicitação”. 

SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO 

  

SATISFAÇÃO COM O SISTEMA SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA 
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Os valores de referência desses itens, são, respectivamente, 75% e 84%. 

CLAREZA DAS INFORMAÇÕES CONHECIMENTO DA CARTA 

  

 

4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC 

O SIC é o serviço que trata dos pedidos de informação, registrados nos termos da Lei de 

Acesso à Informação – LAI no Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão – e-SIC 

No período foram registrados 6 (seis) pedidos de informação, conforme dados a seguir: 

DATA ABERTURA DATA RESPOSTA RECURSO 

05/10/2021 22/10/2021 Sem recurso 

07/10/2021 22/10/2021 Sem recurso 

16/11/2021 06/12/2021 Sem recurso 

17/11/2021 29/11/2021 Sem recurso 

07/12/2021 09/12/2021 Sem recurso 

10/12/2021 15/12/2021 Sem recurso 

 

Todos os pedidos de informação foram respondidos e não houveram recursos. 

Importante destacar que os pedidos de informação não são classificados por tipologia 

nem há o registro do assunto da solicitação, o que não permite gerar gráficos estatísticos. 

Por fim, embora o atendimento presencial seja possível, todos os registros no período 

formam realizados pela internet. 

5. COMPARATIVO COM O TRIMESTRE ANTERIOR 

Segue abaixo a tabela comparativa da situação atual em relação ao período anterior: 

 Nota: No período, não houve, avaliação da clareza das informações da Carta de Serviço pelo cidadão. 
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ITEM 3º TRIM. 4º TRIM. DIFERENÇA  

O
U

V
-D

F 

Quantidade de manifestações 155 165 6,45%  

Tipologia 

Reclamação  54 94 74,07%  
Elogio 11 21 90,91%  
Informação 68 25 - - 

Denúncia 1 1 - - 

Solicitação 20 22 - - 

Sugestão 1 2 - - 

Resolutividade 60% 53% -11,67%  
Prazo médio de resposta 34,3 dias 5,7 dias 85,29%  
Cumprimento de prazo 21% 99% 363,85%  

Índice de satisfação 

Média 79% 80% 1,27%  
Serviço 80% 80% - - 

Atendimento 80% 80% - - 

Sistema 80% 80% - - 

Resposta 79% 80% 1,27%  
Índice de Recomendação 87% 80% -8,05%  

Carta de Serviço 
Clareza 100% 0% -100%  
Conhecimento 100% 100% - - 

e-
SI

C
 

Quantidade de pedidos 05 06 20%  

 

Para efeito de comparação, no item Tipologia, somente as manifestações do tipo 

Reclamação e Elogio foram considerados, porque são as que podem ser classificadas como positivas ou 

negativas, e que traduzem o sentimento do cidadão em relação aos serviços públicos que são ofertados. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, houve melhoria nos índices de ouvidoria em relação ao trimestre 

anterior, compreendendo melhoria na qualidade do serviço de ouvidoria. Em especial, destaca-se o 

cumprimento de prazo e o prazo médio de resposta, cujas taxas melhoraram exponencialmente. 

Alguns indicadores, porém, diminuíram. Destaca-se aqui a Clareza das Informações da 

Carta de Serviço, com valor 0 (zero). É sabido que o cálculo do valor dos indicadores da Carta de Serviço é 

realizado a partir da avaliação feita pelo cidadão. O valor 0 (zero) neste caso justifica-se pela inexistência 

de avaliação desse quesito por parte do cidadão no período.  
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Com relação aos demais indicadores que sofreram redução de valores, embora as 

reduções não sejam muito significativas e o impacto seja mínimo, é preciso dar atenção a eles. Melhorá-

los será prioridade para o próximo trimestre. 

No que tange à visibilidade da Secretaria e a satisfação do cidadão com o trabalho 

realizado pela SETRAB, verifica-se aumento no número de reclamações no período, o que precisa ser 

objeto de reflexão por toda a Secretaria. 

Paradoxalmente, no entanto, houve aumento substancial da quantidade de elogios 

recebidos, o que infere ampliação da satisfação do cidadão. 

Em síntese, a SETRAB finaliza o período de forma satisfatória, visto que, relativamente, 

a taxa de elogios recebidos supera a taxa de reclamações. 

Nesse contexto, é importante lembrar que a satisfação do cidadão com o serviço público 

que é oferecido, embora seja composta por diversos fatores, alguns deles externos à competência da 

Secretaria de Trabalho, deve ser uma busca permanente e prioritária. 

 

Brasília-DF, janeiro 2022 
 

ANDERSON FERREIRA DE BRITO 
Ouvidor 


