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A Ouvidoria da Dataprev, subordinada à Presidência da 

Dataprev e vinculada ao Conselho de Administração, 

nos termos do disposto na Lei nº 13.460/2017 e na Lei 

nº 12.527/2011, apresenta o Relatório de Anual de 

Ouvidoria referente às atividades realizadas no exercício 

de 2021. 
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1.  APRESENTAÇÃO 
 

A excelência da gestão pública tem como requisito a atuação com qualidade, 

transparência, lisura e a adequação dos serviços públicos, que devem ser prestados 

com o propósito de atender às necessidades da sociedade. Assim, é cada vez mais 

relevante o papel da sociedade como agente de controle social, permitindo que o cidadão 

conheça, questione e atue como fiscal da aplicação dos recursos públicos monitorando 

a efetividade das ações dos administradores públicos.  
 
A Ouvidoria é o principal canal de diálogo entre o cidadão e a administração pública, de 

modo que as manifestações da sociedade decorrentes do exercício da cidadania 

provoquem o aprimoramento da gestão e a contínua melhoria dos serviços públicos 

prestados. 
 
A Ouvidoria da Dataprev está integrada, como unidade setorial, ao Sistema de Ouvidorias 

do Poder Executivo Federal, tendo a Controladoria-Geral da União - CGU, por meio da 

Ouvidoria-Geral da União - OGU, como órgão central de orientação normativa e 

supervisão técnica. Esse Sistema tem por finalidade coordenar as atividades de 

Ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, 

nos termos do Decreto Nº 9.492, de 5 de setembro de 2018. 
 
A Ouvidoria da Dataprev utiliza a plataforma Fala BR, disponibilizada pela CGU, para 

receber, analisar e tratar as manifestações de Ouvidoria e os pedidos de informação 

fundamentados na Lei de Acesso à Informação - LAI de competência da Dataprev, tanto 

do público interno (seus empregados e terceirizados) como do público externo (clientes, 

fornecedores e sociedade em geral), com independência, isenção e confidencialidade. 
 
Em consonância com estabelecido na Seção II, Art. 63, do Estatuto Social da Dataprev e 

considerando a deliberação ocorrida na 362º Reunião Ordinária do Conselho de 

Administração, realizada em 28/06/2019, a Presidência da Dataprev, por intermédio da 

Resolução Nº 3751/2019 e da Comunicação de Serviço PR 068/2019, criou a Função de 

Confiança de Ouvidor no âmbito da Empresa, bem como estabeleceu as diretrizes e 

atribuições da Ouvidoria. Com essa iniciativa a Diretoria Executiva da Dataprev 

consubstancia o compromisso com a transparência e a efetividade nas respostas à 

sociedade. 
 
As diretrizes básicas para o funcionamento da Ouvidoria foram assim estabelecidas: 
 

a) A Ouvidoria deve atuar como entidade que promove a comunicação, funcionando 

como “ponte” entre a Empresa e as pessoas. 



                                                                                                                                                                                         

Presidência - PR 

Ouvidoria - OUVI 
 

Relatório Anual de Ouvidoria 

Exercício 2021 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência                                             5 
Setor de Autarquias Sul – Q. 01 – BL. E/F 

70.070-931 – Brasília-DF 

b) A Ouvidoria deve exercer papel relevante no auxílio ao gestor na melhoria 

constante dos serviços públicos, diretos e indiretos, ofertados pela Empresa. 

c) A Ouvidoria deve desempenhar papel pedagógico, uma vez que atua numa 

perspectiva informativa, trazendo as pessoas mais conhecimento sobre seus 

próprios direitos e responsabilidades. 

d) A Ouvidoria não pode ser mera repassadora e encaminhadora de demandas, tem 

que, necessariamente, agregar valor tanto à manifestação recebida quanto à 

resposta da Empresa. 

e) A Ouvidoria deve atuar para promover a mediação e a conciliação, sempre que 

possível, por meio do diálogo entre as pessoas e a Dataprev, na tentativa de 

solução conjunta à efetiva conclusão das manifestações recebidas. 
 

As principais atribuições do ouvidor foram assim estabelecidas: 
 

a) Coordenar o recebimento, análise e encaminhamento das reclamações, 

solicitações de informação, denúncias, sugestões e elogios dos cidadãos, aos 

órgãos competentes no âmbito da Empresa, bem como a outras partes 

interessadas sobre o assunto a ser tratado, zelando pela conclusão dentro do 

prazo estabelecido para resposta ao demandante. 

b) Promover a sensibilização e orientação ao cidadão, incentivando e viabilizando o 

acesso aos canais estabelecidos para envio de dúvidas, denúncias e outras 

manifestações. 

c) Assegurar o cumprimento da legislação e normas relativas ao processo de acesso 

à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei de Acesso à 

Informação. 

d) Tratar adequadamente informações oriundas das demandas recebidas e 

resultados obtidos a partir da atuação da Ouvidoria, produzindo indicadores, 

estatísticas e análises técnicas sobre o seu desempenho, além de oportunidades 

de melhoria e inovação em processos e procedimentos relacionados com as 

atividades da Ouvidoria. 

e) Assessorar a alta direção e participar das reuniões de deliberação, no âmbito da 

diretoria, nos assuntos relacionados com as atividades da Ouvidoria. 
 
Os instrumentos internos que formalizam os procedimentos relativos as atribuições 

acima descritas são as normas “Gerir Manifestação” - N/PO/016, “Gestão de 

Manifestações de Denúncias” – N/PO/020, “Gestão da Transparência Passiva” - N/OU/001 

e “Gestão da Transparência Ativa” – N/OU/002.  
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As denúncias são dirigidas à Ouvidoria e tratadas como confidenciais, em consonância 

com a máxima amplitude de restrição de acesso permitida por Lei, com base nas regras 

definidas o denunciante tem sua identidade preservada, com acesso restrito e sob a  
 
 
guarda exclusiva da Ouvidoria. Os procedimentos estabelecidos estão alinhados com a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de nº 13.709/2018. 
 
A Dataprev, a partir de novembro de 2019, passou a integrar a Rede Nacional de 

Ouvidorias1, prevista pelo Decreto n. 9.492/2018, e participar da construção coletiva de 

melhoria das ações desenvolvidas pelas unidades de ouvidoria dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob coordenação da Ouvidoria-Geral 

da União. A adesão à Rede é voluntária, sem ônus e garante a Dataprev a promoção de 

ações de capacitação em matéria de ouvidoria e simplificação de serviços. 

 

2. ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 
 

A série histórica do total geral de manifestações recebidas na Ouvidoria da Dataprev, 

trazendo a posição consolidada de 2018, 2019, 2020 e 2021 consta no Gráfico I, a seguir: 
 

Gráfico I - Histórico de manifestações Recebidas 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Destaca-se o significativo fluxo de manifestações dirigidas à Dataprev no ano de 2021 

63.736 (sessenta e três mil setecentas e trinta e seis) manifestações representando, 

aproximadamente, a metade do volume recebido no ano de 2020 (auge da concessão 

do benefício Auxílio Emergencial), cabendo destacar que a volumetria de manifestações 

da Dataprev representou 8,1% da demanda nacional, reflexo não só da maior percepção 

e efetiva utilização do canal de Ouvidoria pela sociedade mas também, devido a atuação 

da Ouvidoria da Dataprev, em parceria com o Ministério da Cidadania, para racionalizar 

e agilizar o tratamento das manifestações relacionadas ao Auxílio Emergencial. 
 

 
1 A Rede Nacional de Ouvidorias é um fórum de integração das unidades de ouvidoria, em busca da consolidação de uma 

agenda nacional de ouvidoria pública e participação social, e para a garantia dos direitos dos usuários de serviços públicos. 
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Do total de manifestações recebidas, algumas, conforme o teor da manifestação, 

referiam-se a assuntos alheios à competência da Dataprev e foram repassadas para o 

apropriado tratamento no âmbito de outras Ouvidorias do Poder Público Federal, bem 

como foi efetuado o arquivamento das que apresentavam duplicidade de envio. As 

demais receberam tratamento pela Ouvidoria da Dataprev. 

 

No Quadro – I, a seguir, apresentamos o quantitativo de manifestações repassadas a 

outras ouvidorias no ano de 2021.  
 

Quadro - I – Manifestações repassadas para outras Ouvidorias e arquivadas em 2021 

   
 
Do conjunto de manifestações recebidas pela Ouvidoria da Dataprev em 2021, 7.227 

(sete mil duzentas e vinte e sete) manifestações, que representam 11,33% do total de 

manifestações recebidas, foram tratadas pela Dataprev e 1.532 (um mil quinhentas e 

trinta e duas) manifestações foram sumariamente arquivadas por duplicidade de envio. 
 
As 7.227 (sete mil duzentas e vinte e sete) manifestações tratadas pela Dataprev tiveram 

a seguinte tipologia, conforme o Quadro – II abaixo: 
 

Quadro - II - Manifestações tratadas pela Dataprev / Tipologia – ano de 2021 
 
 

  

MANIFESTAÇÕES  

RECEBIDAS  
MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS 

MANIFESTAÇÕES 

ARQUIVADAS 

(DUPLICIDADE) 

MANIFESTAÇÕES 

 TRATADAS PELA  

DATAPREV  

63.736 

MINISTÉRIO CIDADANIA 50 MIL 

1.532 7.227 OUTROS ÓRGÃOS 4,9 Mil 

TOTAL DE 54.977 MANIFESTAÇÕES 

MANIFESTAÇÕES TRATADAS PELA DATAPREV POR TIPOLOGIA/QUANTIDADE  

  

ACESSO À INFORMAÇÃO 140 DENÚNCIAS 22  

ELOGIOS 4 SUGESTÕES 6  

RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES (POR CANAL DE ATENDIMENTO) 

FALA.BR EMAIL  RECLAME AQUI 

1.259 3.819 1.977 
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OBSERVAÇÃO: É importante registrar, que no ano de 2021 a Ouvidoria da 

Dataprev passou a operar, além do canal Fala.BR2, outros 2 (dois) canais de 

atendimento oferecidos aos cidadãos, incorporando-os ao fluxo de tratamento 

de manifestações, o canal email3 de atendimento (disponível nas Lojas Apple 

Store - IOS4 e Google Play - Android5) e a plataforma de relacionamento Reclame 

Aqui6.  
 

Os usuários do serviço de ouvidoria estão classificados em dois públicos: interno e ex-

terno, com características e necessidades bem distintas. O público interno é formado 

pelos empregados e terceirizados da Dataprev e o público externo formado pelos clien-

tes e sociedade em geral. A grande maioria das manifestações tratadas foram deman-

dadas pelo público externo. 
 
As manifestações do público externo estão centralizadas em assuntos relacionados com 

a atividade-fim da Empresa, ou seja, soluções de tecnologia da informação ofertadas 

para sociedade em geral. O interesse maior foi por informações sobre configurações dos 

dispositivos móveis e computacionais necessários para o funcionamento das soluções 

de TIC desenvolvidas para facilitar a vida dos usuários dos serviços públicos (Meu INSS, 

Carteira de Trabalho Digital etc.), falhas técnicas e orientações sobre dificuldades de 

acesso aos sistemas informatizados. Também foram apresentadas ideias para melhoria 

dos aplicativos. 
 
Cabe informar que algumas manifestações não dispunham de clareza de propósito, 

inviabilizando qualquer tipo de atendimento. Outras manifestações apresentaram 

questionamentos sobre uso de dados pessoais de segurados da Previdência, quando 

foram procurados para oferta de empréstimos bancários consignados. 
 

Os elogios recebidos destacaram a eficiência, proatividade e competência na resolução 

de problemas (chamado de atendimento técnico) reportados pelos clientes da Dataprev. 
 
As manifestações do público interno abordaram temáticas diferentes em relação ao 

público externo. Grande parte das manifestações do público interno é referente à gestão 

de pessoas, em segundo lugar temas de gestão administrativa e, por fim, assuntos 

relacionados com soluções de tecnologia da informação e comunicação. 

 
2 Sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal (https://falabr.cgu.gov.br/); 
3 Email de atendimento/suporte da Dataprev – atendimento@dataprev.gov.br ; 
4 Loja virtual de aplicativos para dispositivos com sistema operacional iOS e iPadOS da Apple; 
5 Loja virtual de aplicativos para dispositivos com sistema operacional Android. 
6 Site brasileiro de reclamações sobre atendimento, compra, produtos e serviços (https://www.reclameaqui.com.br/) 

https://falabr.cgu.gov.br/
mailto:atendimento@dataprev.gov.br
https://www.reclameaqui.com.br/
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A seguir são apresentados alguns números que permitem a comparação da atuação da 

Ouvidoria da Dataprev no ano de 2021, em relação ao conjunto de ouvidorias atuantes 

na esfera federal. Os dados foram extraídos do “Painel “Resolveu?”, disponível em 

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm, acessado em 04 de março de 2022. 

Em 2021, atuaram no Poder Público Federal 317 ouvidorias setoriais, atendendo 778.286 

(setecentos e setenta e oito mil duzentas e oitenta e seis) manifestações por meio da 

plataforma Fala.BR, com tempo médio de atendimento de 14,64 dias. A Ouvidoria da 

Dataprev, neste mesmo ano, recebeu 63.736 (sessenta e três mil setecentas e trinta e 

seis) manifestações e tratou 7.227 (sete mil duzentas e vinte e sete) manifestações. O 

resultado de 2021 também revela que a Ouvidoria da Dataprev teve melhora na 

performance no tocante ao tempo médio de atendimento das manifestações, obtendo a 

média de 10,48 dias contra 11,21 dias referentes ao exercício do 2020. 

 

3. PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA   
 

A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de 

regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. 

A Lei define o princípio de que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção, além de 

estabelecer procedimentos para que a Administração Pública responda aos pedidos de 

informação encaminhados pelos cidadãos. 
 
O tratamento da solicitação de acesso à informação atende regras normativas 

estabelecidas, ou seja, é necessário processar o pedido e garantir ao requerente a 

entrega tempestiva da resposta. Para isso, a Lei de Acesso à Informação estipula: 
 

• Procedimentos, padrões e prazos para o processamento dos pedidos de 

informação; 

• A criação do Serviço de Informações ao Cidadão em todos os órgãos e entidades 

do poder público; 

• Que órgãos e entidades públicas devem divulgar informações de interesse 

coletivo, sobretudo por meio da Internet, salvo aquelas cuja confidencialidade 

esteja prevista no texto legal; 

• Mecanismos de recurso em caso de negativa de acesso à informação. 
 

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) tem como objetivos: 
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• Atender e orientar o público quanto ao acesso às informações; 

• Conceder o acesso imediato à informação disponível; 

• Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 

• Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. 
 

Para formalizar e auxiliar no controle dos pedidos de informação demandados pelos 

cidadãos o  Sistema Eletrônico do Serviço de Informação (e-SIC) foi integrado ao Fala.BR 

plataforma desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU). 
 
A nova plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e 

manifestações de ouvidoria em um único local, a partir de um único cadastro. 
 
A plataforma permite o acesso às informações públicas, além de permitir que qualquer 

pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e 

entidades do poder público.  
 
Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo 

número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação, protocolar recursos, 

apresentar reclamações, denuncias, elogios, solicitações e consultar as respostas 

recebidas.   

 

TRANSPARÊNCIA PASSIVA 
 
A Transparência Passiva está vinculada a uma solicitação do cidadão. Ela ocorre por meio 

dos pedidos de Acesso à Informação que, no âmbito do Poder Executivo Federal, 

concentra-se na plataforma Fala.BR.  
 
Importante ressaltar que os dados de pedidos de informação apresentados ao longo 

deste relatório foram extraídos dia 04 de março de 2021 do “Painel da Lei de Acesso à 

Informação”, disponível no endereço (link): http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm , e da 

plataforma Fala.BR, link  https://falabr.cgu.gov.br  
 
 

HISTÓRICO DE PEDIDOS RECEBIDOS 
 
 

O Gráfico – II, a seguir, demonstra o quantitativo de pedidos recebidos pela Dataprev 

desde a implantação da Lei 12.527/2011, destacando aqueles de competência da 

Dataprev e os encaminhados para outros órgãos. 

  

http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
https://falabr.cgu.gov.br/
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Gráfico II – Histórico de Pedidos Recebidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quantitativo total de pedidos de informação direcionados por meio da plataforma 

Fala.BR para Dataprev em 2021 foi de 2.585 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco) onde 

140 (cento e quarenta) continham pedidos de informações de competência da Dataprev 

e foram efetivamente atendidos pela Empresa.  
 
É oportuno destacar, que houve significativa volumetria de repasse para outros órgãos 

públicos (2445 pedidos), principalmente para o Ministério da Cidadania (2.036 pedidos) 

em função do Auxílio Emergencial, benefício criado pelo governo federal pata atender as 

famílias de baixa renda durante a pandemia do COVID 19.  
 

Os demais 409 (quatrocentos e nove) pedidos foram reencaminhados a outros órgãos 

públicos responsáveis pela informação solicitada, sendo que deste total, 144 (cento e 

quarenta e quatro)  foram repassados para o Instituto Nacional do Seguro Social; 108 

(cento e oito) para o Ministério da Economia; 8 (oito) à Caixa Econômica Federal e os 

demais distribuídos para outros órgãos. 
 
PEDIDOS ATENDIDOS 
 

Todos os 140 (cento e quarenta) pedidos foram respondidos dentro do prazo legalmente 

estabelecido e foi alcançado como tempo médio de resposta de 9,14 dias. Segue abaixo, 

no Gráfico – III, os pedidos por tipo de resposta.  
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Gráfico III – Pedidos / Por Tipo de Resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 140 (cento e quarenta) pedidos respondidos 45 (quarenta e cinco) pedidos (32%) 

foram respondidos diretamente pela equipe do SIC; e 95 (noventa e cinco) 68% foram 

respondidos com base nas informações fornecidas pelos gestores responsáveis pelos 

assuntos abordados nos pedidos de acesso à informação, com a seguinte distribuição, 

conforme Quadro – III, a seguir: 
 

Quadro III – Pedidos Respondidos / Distribuição por Área em 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em 2021, os pedidos de acesso à informação foram formulados por 116 (cento e 

dezesseis) solicitantes distintos, uma média de 1,2 pedidos por solicitante. O tempo 

médio geral de resposta foi de 9,14 dias, abaixo da média Nacional que foi 12,27 dias. 
 
Do total de pedidos atendidos pela Dataprev em 2021, 7 (sete) foram objeto de recursos 

em 1ª instância (diretoria) não havendo recursos ao Presidente ou à Controladoria Geral 

Diretoria de Administração e Pessoas- DAP       57 

Presidência – PR 25 

Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS 5 

Diretoria de Relacionamento e Negócios  - DRN 4 

Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica - DGJ 
4 

Total  95 
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da União - CGU e nenhum dirigido à Comissão Mista de Reavaliação de Informações – 

CMRI, conforme Quadro - IV a seguir:  
 
 

Quadro IV – Pedidos Respondidos / Recursos - 2021 

 

 

 

 
 
 
 

TRANSPARÊNCIA ATIVA  
 

A Dataprev, através do seu Portal (https://www.dataprev.gov.br)  disponibiliza um rol de 

informações para atender ao disposto na Lei de Acesso à Informação (LAI), tornando 

pública as informações de interesse coletivo ou geral de forma proativa, ou seja, 

independente de requerimento, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 
 
O Normativo estabelece que as informações de interesse coletivo, ou geral, deverão ser 

divulgadas pelos órgãos públicos de forma organizada e centralizada em seção específica 

nos sítios eletrônicos, com o objetivo de oferecer ao cidadão um padrão uniforme de 

acesso, que facilite a localização e obtenção das informações e se torne uma referência  

em transparência pública – Transparência Ativa. 
 

Durante o ano de 2021, o número de acessos ao Portal Dataprev e aos temas 

relacionados à transparência ativa teve a seguinte distribuição, conforme o Quadro - V a 

seguir: 

Quadro V – Quantidade de acessos ao Portal Dataprev e aos temas da Transparência Ativa – 2021 

Portal Dataprev 5.302.418 

Menu Transparência 16.726 

Licitações & Contratos 10.232 

Acesso à Informação 146.654 

Perguntas Frequentes 10.695 

 
 

O Gráfico – IV, a seguir, demonstra comparativamente aos anos de 2018, 2019, 2020 o 

volume de acessos aos temas relacionados a Transparência Ativa em 2021.   
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Gráfico IV – Histórico de acessos aos temas de Transparência Ativa no Portal da Dataprev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4. PROJETOS REALIZADOS 
 

O ciclo de melhoria contínua realizado pela Ouvidoria em 2021 refletiu positivamente na 

qualidade da análise das informações, no tratamento, no encaminhamento e na produção 

de respostas aos manifestantes. Os projetos descritos a seguir indicam os principais os 

avanços alcançados. 
 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 
 

A equipe da Ouvidoria da Dataprev, participou dos seguintes eventos/cursos em 2021: 
 

• Pós-Graduação Lato Sensu em Ouvidoria Pública (OEI/CGU); 

• Avaliação da qualidade de serviços como base para gestão e melhoria de serviços 

públicos (Enap); 

• Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias (Enap); 

• Curso de Mediadores e Conciliadores Privados (Centro Mediar); 

• Intensivo de sistemas FalaBR (CGU); 

• Tratamento de Denúncias e Proteção ao Denunciante (CGU); 

• Linguagem simples aproxima o governo das pessoas. Como usar? (Enap); 
 

IMPLEMENTAÇÃO DO RADAR DE OUVIDORIA 
 
A Ouvidoria da Dataprev, de forma proativa, desenvolveu no ano de 2021 o relatório 

“Radar de Ouvidoria – Relatos Técnicos” que em linhas gerais, identifica e consolida às  
 

26.133

35.383

185.355

39.270

20.661

24.610

163.010

25.632

91.068

41.836

282.228

25.877

16.726

10.232

146.654

10.695

Transparência

Licitações&Contratos

Acesso à Informação

Perguntas Frequentes

2018 2019 2020 2021



                                                                                                                                                                                         

Presidência - PR 

Ouvidoria - OUVI 
 

Relatório Anual de Ouvidoria 

Exercício 2021 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência                                             15 
Setor de Autarquias Sul – Q. 01 – BL. E/F 

70.070-931 – Brasília-DF 

manifestações mais relevantes e recorrentes registradas mensalmente por meio dos 3 

(três) canais de entrada oferecidos ao cidadão (Fala.BR, email de atendimento e site 

Reclame Aqui) e, com base nelas, aponta vulnerabilidades, oportunidades e sugestões 

de melhorias nas soluções digitais desenvolvidas pela Dataprev. Essas manifestações 

representam a “voz” ao cidadão e quando pertinentes, mesmo que sejam manifestações 

individuais, oportunizam a análise e a implementação de soluções de alcance coletivo.   
 
Outros 2 (dois) temas importantes também são identificados, consolidados e apontados 

no relatório “Radar de Ouvidoria – Relatos Técnicos”, são as sugestões de melhorias 

registradas pelo cidadão para as aplicações desenvolvidas pela Dataprev as sugestões 

formuladas pela própria Ouvidoria da Dataprev – destaque para melhoria das mensagens 

de interação (alertas) geradas por estas aplicações, visando torna-las mais fáceis de 

compreensão pelo cidadão. 
 

O relatório “Radar de Ouvidoria – Relatos Técnicos” é disponibilizado mensalmente e é 

considerado um poderoso instrumento para auxiliar a gestão no aumento dos níveis de 

usabilidade e acessibilidade das soluções digitais ofertadas pela Dataprev a sociedade, 

proporcionando melhor percepção da satisfação do cidadão. 

 

5. SUGESTÕES DE OUVIDORIA 
 

A Ouvidoria apresenta, a partir das manifestações recebidas e sempre que oportuno, 

sugestões de ações que podem contribuir com o objetivo de aprimorar a gestão dos 

processos e melhorar os serviços oferecidos pela Empresa. 
 
A seguir no Quadro – VI abaixo, são apresentadas as sugestões encaminhadas pela 

Ouvidoria em 2021. 
 

Quadro VI – Sugestões de Ouvidoria / Ano de 2021. 

TEOR DA SUGESTÃO ÓRGÃO DESTINO 
MEMO DE 

FORMALIZAÇÃO 

DATA DE 

ENVIO 

Ampliar o acesso ao Programa de Visitação e 

Relacionamento – PROVIR, disponibilizando 

“tour virtual” nas instalações dos Data 

Centers da empresa. 

Coordenação de 

Responsabilidade 

Socioambiental - CORS 

OUVI/051/2021 14/12/2021 

Avaliar ações que podem ser implementadas 

para oferecer maior  garantia ao cidadão a 

respeito da autenticidade da mensagem de 

troca senha .  

Superintendência de 

Gestão de Serviços de 

TIC - SUGS 

OUVI/052/2021 14/12/2021 
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Quadro VI – Sugestões de Ouvidoria / Ano de 2021 (Continuação). 

TEOR DA SUGESTÃO ÓRGÃO DESTINO 
MEMO DE 

FORMALIZAÇÃO 

DATA DE 

ENVIO 

Avaliar a efetividade dos canais de 

atendimento (0800) disponibilizados pela 

Dataprev, implementando medidas 

necessárias que permitam mitigar as 

dificuldades relatadas pelos 

cidadãos/usuários/cliente.  

Superintendência de 

Gestão de Serviços de 

TIC - SUGS 

OUVI/054/2021 16/12/2021 

 

6. PESQUISA DE SATISFAÇÃO    
 

Avaliações da satisfação em relação aos serviços de ouvidoria estão sendo cada vez 

mais difundidas no Brasil. Esse processo é consequência de mudança de postura da 

gestão da administração pública, introduzindo o conceito de “foco no usuário de serviço 

público”. 
 

A plataforma Fala.BR oferece duas pesquisas de satisfação: uma direcionada para o 

atendimento de “manifestações típicas de ouvidoria” e outra para pedidos de informação 

(transparência passiva). A seguir são apresentados os números que permitem a 

avaliação da satisfação do serviço de Ouvidoria realizado pela Dataprev nos anos de 

2021, 2020, 2019 e 2018. 
 

Para mensurar a satisfação no serviço de ouvidoria, foram apresentadas aos usuários 

os seguintes questionamentos: 
 

Notas:  (*) Escala de 1 a 5, sendo (1) Muito Insatisfeito e (5) Muito Satisfeito. 

            (**) Os dados apresentados foram extraídos do painel “Resolveu”, acessado em 04 de março de 2022 disponível em    

             http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm. 

             (***) Os dados apresentados foram extraídos do painel “Lei de Acesso à Informação”, acessado em 04 de março de 2022,   

             disponível em http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm  

Serviço de 

Ouvidoria 
Questionamentos 

2021 2020 2019 2018 

N P S N P S N P S N P S 

Atendimento de 

manifestações 

típicas de 

ouvidorias.(**) 

Sua demanda foi 

atendida? 
42% 13% 45% 62% 16% 22% 35% 22% 43% 48% 17% 34% 

Você está satisfeito com 

o atendimento? (*) 

Satisfação 

Média de 

54,74% 

  Média de 3,60 Média de 3,10 Média de 3,30 

Atendimento de 

pedidos de 

informação. (***) 

A resposta fornecida 

atendeu plenamente ao 

seu pedido? (*) 

Média de 4,14 Média de 3,00 Média de 3,52 Média de 3,60 

A resposta fornecida foi 

de fácil compreensão? (*) 
Média de 4,43 Média de 3,00 Média de 3,87 Média de 3,97 

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com uma equipe composta por 11 (onze) empregados do quadro efetivo, todos com 

amplo conhecimento dos processos de trabalho da Empresa, a Ouvidoria da Dataprev 

evolui no patamar produtivo das atividades desenvolvidas. A crescente procura pela 

Ouvidoria da Dataprev prenuncia que seus serviços estão chegando aos cidadãos com 

maior efetividade, reforçando o conceito que a função de ouvidoria deve ter perante a 

sociedade e, também, ser reconhecida como instrumento de aprimoramento dos 

processos de trabalho da organização.  
 

O trabalho realizado pela Ouvidoria tem trazido para dentro da Dataprev a voz do cidadão, 

estimulando o controle social e fazendo com que a sociedade exerça papel ativo no 

processo democrático. Nesse contexto, as manifestações recebidas pela Ouvidoria 

oportunizam soluções pontuais e a implementação de medidas de alcance coletivo com 

foco no público interno e externo. 
 
Nessa perspectiva, a Ouvidoria da Dataprev atuou com o propósito de buscar soluções 

para as demandas dos cidadãos; oferecer informações gerenciais e sugestões aos 

gestores da Dataprev, visando o aprimoramento da prestação do serviço e promovendo 

a defesa dos direitos do cidadão. 
 

Cabe ressaltar que a formalização da Função de Confiança de Ouvidor e a criação da 

Ouvidoria da Dataprev, como unidade organizacional, foram exemplos marcantes do 

compromisso da alta administração com a autônoma, transparente e independente 

atuação da Ouvidoria, garantindo o direito ao sigilo da identidade do denunciante, quando 

necessário e solicitado, e proporcionando o direito do cidadão a uma resposta 

tempestiva e com clareza, a qual não significa a resolução de todos os problemas. 
 

 

 

Brasília, 17 de março de 2022. 

 

 

 

 

Maurício de Castro Oliveira 

Ouvidor 
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