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1. APRESENTAÇÃO 
 

Um dos mais relevantes trabalhos da Ouvidoria, é trazer para dentro da Dataprev a voz 

do cidadão, estabelecendo um canal de diálogo permanente de participação social.   
 
E neste contexto, a Ouvidoria da Dataprev, em conformidade com o dispositivo legal que 

trata da avaliação continuada dos serviços públicos1 bem como seu compromisso com a 

qualidade do atendimento e melhoria contínua dos serviços prestados, disponibiliza este 

relatório analítico com base nas informações registradas pelo cidadão no formulário de 

Pesquisa de Satisfação, disponibilizado no canal Fala.BR2.   
 
O objetivo deste relatório, é gerar informações qualitativas, e quantitativas, sobre o aten-

dimento às manifestações de ouvidoria (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões 

e elogios) direcionadas e tratadas pela Dataprev, sobre os serviços diretamente presta-

dos à sociedade, conforme nossa Carta de Serviços ao Cidadão3.  
 
Dentre os serviços contemplados em nossa Carta de Serviços ao Cidadão, podemos 

destacar:  
 

▪ O serviço de atendimento a usuários de sistemas, que trata do suporte às aplica-

ções e/ou sistemas desenvolvidos e/ou hospedados pela Dataprev; 
 

▪ O serviço de Acesso à Informação, amparado pela Lei Nº 12.527 de 18 de no-

vembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) que tem o propósito de regu-

lamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas 

e os pedidos de informações relacionados a atuação da Dataprev, todos recebi-

dos e tratados pela Ouvidoria da Dataprev; 
 

▪ O serviço de Ouvidoria da Dataprev, que centraliza o recebimento das manifesta-

ções de Ouvidoria (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios), 

tanto do público externo quanto do público interno, dando a devida avaliação com 

independência, isenção e confidencialidade;  
 

▪ E o Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev - PROVIR4, pro-

grama que foi criado em 2009 promovendo visitas guiadas, gratuitas, a estudantes 

e profissionais de tecnologia da informação aos 3 (três) Datacenters da Dataprev, 

situados no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. 

  

 
1 Lei Nº 13.460 de 26 de junho de 2017, capítulo VI, art. 23 
2 Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (https://falabr.cgu.gov.br/ ) 
3 Carta de Serviços ao Cidadão, disponível no sítio da Dataprev (https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao/acoes-e-programas). 
4 Serviço presencial temporariamente suspenso, devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19).  

https://falabr.cgu.gov.br/
https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao/acoes-e-programas
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2. ANÁLISE DA PESQUISA 
 
O período de apuração deste relatório, iniciou de 01 de junho de 2020 com término em 

28 de fevereiro de 2021, tendo em vista que no período de janeiro a maio de 2020 a 

versão do formulário de pesquisa de satisfação, disponibilizada pela Plataforma Fala.BR, 

não dispunha de informações suficientes para uma análise qualitativa detalhada. 
 
Por conseguinte, para o período de 01 de junho de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, foram 

identificadas 736 (setecentos e trinta e seis) manifestações registradas, ou seja, 736 

(setecentos e trinta e seis) usuários de nossos serviços/produtos responderam ao 

formulário de Pesquisa de Satisfação disponibilizado pelo canal Fala.BR. 
 
Na Tabela I, a seguir, temos a distribuição das manifestações registradas, por assunto e 

respectiva tipologia.  
 

Tabela I – Distribuição Manifestações x Assunto x Tipologia 

MANIFESTAÇÕES 

ASSUNTO 

TIPOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES 

TOTAL 

DENÚNCIAS RECLAMAÇÕES SOLICITAÇÕES SUGESTÕES ELOGIOS 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 0 395 194 1 10 600 

APLICAÇÕES/SISTEMAS 

PERTINENTES A DATAPREV 
1 46 49 1 1 98 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PERTINENTES A DATAPREV 
0 5 7 1 0 13 

OUTROS ASSUNTOS 0 9 14 0 2 25 

 
O assunto – “Auxílio Emergencial”, com 600 (seiscentas) manifestações, destaca-se por 

representar uma boa parte do total de manifestações (81,52%), pois, em 2020, com a 

instituição do benefício - Auxílio Emergencial, o maior programa de transferência de renda 

que o País já teve, foi natural que muitas dúvidas, contestações e pleitos da sociedade, 

fossem direcionadas à Administração Pública por meio do canal Fala.BR, principalmente, 

aos órgãos envolvidos diretamente com o benefício Auxílio Emergencial.  
 
E neste contexto, a Ouvidoria da Dataprev, em parceria com o Ministério da Cidadania, 

gestor do benefício, teve participação ativa no processo de recepção, triagem e na 

elaboração de respostas, exclusivamente, elementares e conceituais às manifestações 

sobre o assunto “Auxílio Emergencial”. 
 
Os assuntos diretamente relacionados à Dataprev, foram divididos em 2 (dois) grupos: 

“Aplicações/sistemas” e “Assuntos administrativos”, que juntos, totalizaram 111 (cento e  



                                                                                                                                                                                         

Presidência - PR 

Ouvidoria - OUVI 
 

Serviços ao Cidadão - Pesquisa de Satisfação 

Relatório Analítico de Ouvidoria - Ano 2020  

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

70.070-931 – Brasília-DF 

 

e onze) manifestações, representando 15,09% do total. 
 
As demais 25 (vinte e cinco) manifestações, representando 3,39% do total, foram 

classificadas como “Outros Assuntos”, pois estes faziam referência a temas relacionados, 

exclusivamente, ao Instituto Nacional do Seguro Social e/ou ao Ministério da Economia.  
 
Nos Gráficos apresentados a seguir, é possível observar a percepção dos respondentes 

quanto ao atendimento da manifestação, quanto ao nível de compreensão das respostas 

recebidas e quanto ao grau de satisfação com o atendimento.  

 
2.1. PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO AO ATENDIMENTO DA 

MANIFESTAÇÃO 

Gráfico I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO AO NÍVEL DE COMPREENSÃO 

DAS RESPOSTAS RECEBIDAS 
   

Gráfico II 
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2.3. PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO AO GRAU DE 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO   
 

Gráfico - III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES - ANÁLISE POR ASSUNTO 
 
Analisaremos a seguir, por assunto, as percepções dos respondentes com relação ao 

atendimento às manifestações, quanto ao grau de satisfação com o atendimento e quanto 

ao nível de compreensão das respostas recebidas.  
 
Com base nessa análise, é possível delinear um diagnóstico dos pontos críticos, de modo 

a instrumentalizar futuras ações de aprimoramento sobre os produtos/serviços ou 

assuntos pertinentes à Dataprev, conforme nossa Carta de Serviços ao Cidadão5.  
 

3.1.  ASSUNTO - AUXÍLIO EMERGENCIAL  
 

Embora o assunto “Auxílio Emergencial” tenha representado uma grande parcela 

do total de manifestações, uma análise quantitativa e qualitativa deste assunto 

não será abordada na oportunidade deste relatório. Como mencionado 

anteriormente, a atuação da Ouvidoria da Dataprev se deu, exclusivamente, à 

época, na elaboração de respostas esclarecendo o papel da Dataprev no 

processo, orientações públicas elementares e de conceitos, e não de regras de 

negócio ou casos individualizados, os quais cabiam ao Ministério da Cidadania 

responder, gestor do benefício.  
 

  

 
5 Carta de Serviços ao Cidadão, disponível no sítio da Dataprev: https://portal3.dataprev.gov.br/acesso-informacao/acoes-e-programas. 
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3.2.  ASSUNTO - APLICAÇÕES/SISTEMAS PERTINENTES À DATAPREV 
 
A Tabela II, a seguir, representa o cenário onde as manifestações foram atendi-

das, com o total de 38 (trinta e oito) respostas, onde podemos observar 2 (dois) 

fatos relevantes: 
 

▪ O alto grau de satisfação com o atendimento, pois identificamos mais de 

90% dos respondentes classificando estarem satisfeitos e/ou muito satis-

feitos com o nível de atendimento; 
 

▪ O alto índice de compreensão das respostas às manifestações, com 34 

(trinta e quatro) respondentes classificando as respostas como fáceis e/ou 

muito fáceis de compreender. 
 

Tabela – II – Manifestação Atendida - SIM 
 
 

 

 
Nível de compreensão: MD – Muito difícil, D – Difícil, R – Regular, F – Fácil, MF – Muito Fácil 

 

Analisando os comentários dos respondentes, vide a Relação de Comentários – I 

a seguir, identificamos que eles expressam agradecimentos pela efetiva solução 

de suas manifestações com também, elogios ao tempo de resposta, o que corro-

bora com este cenário apresentado acima pela Tabela II.  

 

OBSERVAÇÃO. 

Acreditamos, que a única resposta classificada como – Muito insatisfeito para o 

nível de satisfação com o atendimento, esteja relacionada ao tempo de resposta 

a manifestação. Identificamos um comentário onde foi dito que o tempo de res-

posta foi “aceitável”, vide a Relação de Comentários – I, a seguir.  

  

APLICAÇÕES/SISTEMAS 

 PERTINENTES A DATAPREV TOTAL 

DE 

REGISTROS 

NÍVEL DE COMPREENSÃO 

DAS RESPOSTAS 

A MANIFESTAÇÃO FOI ATENDIDA ? 
NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

COM O ATENDIMENTO 
MD D R F MF 

SIM 

MUITO INSATISFEITO 1 1 0 0 0 0 

INSATISFEITO 0 0 0 0 0 0 

REGULAR 2 0 0 2 0 0 

TOTAL DE RESPOSTAS 

 

38 

SATISFEITO 6 0 0 0 6 0 

MUITO SATISFEITO 29 0 0 1 3 25 
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Relação de Comentários – I6 
 

COMENTÁRIOS DO CIDADÃO 

“Resolvido em menos de 24 horas! Excelente...” 

“Tempo de resposta aceitável” 

“Excelente o atendimento à minha solicitação, Parabéns à Dataprev.” 

“Gostaria de agradecer pela celeridade do envio da resposta.” 

“Atendimento foi rápido e atendeu às minhas necessidades. Já estou logado ao sistema do 

INSS com minha certificação digital.” 

“Satisfeita com o retorno. Obrigada” 

“Ótimo serviço prestado, bem esclarecedor, e, com resolução da demanda. Parabéns.” 

“Atendeu a demanda, e foram prestativos” 

“O objeto da demanda foi resolvido, ou seja, já estou conseguindo acessar normalmente mi-

nhas informações” 

“Muito obrigado pelo atendimento muito satisfeita” 

 
 

A Tabela III, a seguir, representa o cenário de não atendimento às manifestações, 

com um total de 44 (quarenta e quatro) respostas, onde podemos observar o 

elevado grau de insatisfação com o atendimento, pois foi identificado que mais 

de 85% dos respondentes registram estar insatisfeitos/muito insatisfeitos com o 

atendimento.  
 
Embora este cenário expresse uma marcante percepção negativa de satisfação 

com o atendimento, temos em contrapartida, um bom índice de compreensão 

das respostas as manifestações, pois identificamos que mais de 35% dos res-

pondentes classificaram as respostas recebidas como de fácil/muito fácil de com-

preender. 

  

 
6 Os comentários (positivos e negativos) extraídos como exemplos, não foram editados em sua redação, foram copiados exatamente como postados 

pelos respondentes no formulário de Pesquisa de Satisfação, pois expressam o real sentimento do cidadão. 
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Tabela – III – Manifestação Atendida - NÃO 
 
 

 

 
Nível de compreensão: MD – Muito difícil, D – Difícil, R – Regular, F – Fácil, MF – Muito Fácil 

 
 
Analisando os comentários dos respondentes, vide Relação de Comentários – II 

a seguir, foram identificados 3 (três) questões que corroboram com este cenário 

de insatisfação demonstrado na Tabela III, são eles:  
 

▪ Os problemas relatados nas manifestações não foram solucionados; 

▪ Os procedimentos descritos/repassados nas respostas não foram sa-

tisfatórios para a solução do problema;  

▪ Houve demora no atendimento da manifestação (tempo de resposta). 

 
Relação de Comentários – II 7 

COMENTÁRIOS DO CIDADÃO 

“Fecham a demanda sem concluir, relatam que o problema foi resolvido e não apresentam 

evidências.” 

“Além da demora no retorno (30 dias), minha solicitação não foi respondida.” 

“Ridículo. Na mensagem eu já tinha dito que tinha tomado todas as medidas previstas nos 

canais oficiais. Eu sei esse manual de cor e salteado. O que eu preciso é que a DATAPREV 

atualize os certificados de segurança, ou que algum técnico mágico entre em contato para 

resolver meu problema.” 

“o procedimento envio pela equipe técnica não solucionou o problema de acesso” 

“Eu solicitei a solução do meu problema, e vocês responderam que resolveu o problema do 

outro, maís o meu continua” 

 
7 Os comentários (positivos e negativos) extraídos como exemplos, não foram editados em sua redação, foram copiados exatamente como postados 

pelos respondentes no formulário de Pesquisa de Satisfação, pois expressam o real sentimento do cidadão. 

APLICAÇÕES/SISTEMAS 

 PERTINENTES À DATAPREV TOTAL 

DE  

REGISTROS 

NÍVEL DE COMPREENSÃO 

DAS RESPOSTAS 

A MANIFESTAÇÃO FOI ATENDIDA ? 
NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

COM O ATENDIMENTO 
MD D R F MF 

NÃO 

MUITO INSATISFEITO 23 7 4 3 6 3 

INSATISFEITO 16 0 2 10 2 2 

REGULAR 4 0 0 2 2 0 

TOTAL DE RESPOSTAS 

 

44 

SATISFEITO 1 0 0 0 1 0 

MUITO SATISFEITO 0 0 0 0 0 0 
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Relação de Comentários – II 8 (continuação) 

“Acabamos de receber a mesma resposta que já havíamos recebido. O procedimento infor-

mado não soluciona o problema tampouco contorna-o” 

“NENHUM PROCEDIMENTO APRESENTADO DEU RESULTADO SATISFATÓRIO.” 

“Pedi uma informação me foi passada outra.” 

“Como concluída se o que eles dizem é que o problema existe mas não o resolveram” 

“Não atendeu minha solicitação, INDIGNADO” 

“Não resolveu o meu problema. O atendente nem leu o meu problema. Péssimo atendi-

mento” 

“Minha nossa. Como é sem sentido recorrer a ouvidoria. Como sempre "ouviram" e não re-

solveram.” 

“Não me responderam” 

“Não teve nenhuma resposta e sim uma orientação para passar um email.... Lamentável 

essa resposta.” 

“Demora no retorno; resposta evasiva, dando explicação sem resolver o problema” 

“Pedi uma informação me foi passada outra. Estou falando do sistema DISO da receita fede-

ral. O sistema ECAC funciona normalmente.” 

“demorou um pouco” 

 
 

A Tabela IV, a seguir, representa o cenário onde as manifestações foram atendi-

mento de forma parcial, com o total de 16 (dezesseis) respostas.  
 
Embora este total de respostas represente a menor parcela do total de manifes-

tações do assunto em referência (16,32%), é possível observar uma certa ten-

dência de “equilíbrio” nos indicadores de grau de satisfação com o atendimento 

e o nível de compreensão das respostas oferecidas, tendo a classificação – Re-

gular como o “fiel da balança “.  

 

  

 
8 Os comentários (positivos e negativos) extraídos como exemplos, não foram editados em sua redação, foram copiados exatamente como postados 

pelos respondentes no formulário de Pesquisa de Satisfação, pois expressam o real sentimento do cidadão. 
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Tabela – IV – Manifestação Atendida - PARCIALMENTE 

 
 

 

 
Nível de compreensão: MD – Muito difícil, D – Difícil, R – Regular, F – Fácil, MF – Muito Fácil 

 
Acreditamos, que a fonte desse “equilíbrio”, ora observado, esteja diretamente 

relacionado à qualidade das respostas oferecidas, pois, analisando os comentá-

rios dos respondentes, vide Relação de Comentários – III a seguir, identificamos 

que a maioria das respostas oferecidas tinham a clareza necessária para a com-

pressão como também estavam dentro de um tempo de resposta aceitável mas, 

em contrapartida, existiram outros poucos comentários que relataram que as res-

postas oferecidas geravam dúvidas e não solucionavam o problema.  
 

  Relação de Comentários – III 9 
 

COMENTÁRIOS DO CIDADÃO 

“Obrigado pela resposta rápida, eu sei que devem ter milhares de pessoas todos os dias pedindo aten-

ção” 

“Muito legal o registro da solicitação, o modo de como responderam e os dados de rastreabilidade bem 

claros.” 

“a resposta veio rápido, a instrução de fácil compreensão, mas o problema não foi resolvido, mesmo 

seguindo o passo a passo corretamente.” 

“O atendimento foi feito, tive retorno, a explicação foi bem feita. mas o problema não foi resolvido, estou 

abrindo novo chamado.” 

“foi feito testes em todos os navegadores e não resolveu nada, continua o problema” 

“Serviço perfeito, comunicação impecável e prazo de resposta bom.” 

“Infelizmente não foi possível resolver o problema, porém continuaremos tentando com a abertura de 

um novo protocolo.” 

“Não fiquei 100% satisfeita, pois ainda estou com duvida. o ruim agora pra mim expor minha duvida ter 

q realizar o procedimento tudo de novo.” 

 

9 Os comentários (positivos e negativos) extraídos como exemplos, não foram editados em sua redação, foram copiados exatamente como postados 

pelos respondentes no formulário de Pesquisa de Satisfação, pois expressam o real sentimento do cidadão. 

APLICAÇÕES/SISTEMAS 

 PERTINENTES A DATAPREV TOTAL 

DE 

REGISTROS 

NÍVEL DE COMPREENSÃO 

DAS RESPOSTAS 

A MANIFESTAÇÃO FOI ATENDIDA ? 
NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

COM O ATENDIMENTO 
MD D R F MF 

PARCIALMENTE 

MUITO INSATISFEITO 1 1 0 0 0 0 

INSATISFEITO 3 1 0 2 0 0 

REGULAR 4 0 0 2 1 1 

TOTAL DE RESPOSTAS 

 

16 

SATISFEITO 6 0 0 0 3 3 

MUITO SATISFEITO 2 0 0 0 1 1 
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3.3. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DATAPREV 

 
A Tabela V, a seguir, com um total de 7 (sete) respostas, representa o cenário 

onde as manifestações foram atendidas e, podemos observar 2 (dois) fatos rele-

vantes: 
 

▪ O alto grau de satisfação com o atendimento, pois mais de 70% dos res-

pondentes classificaram estarem satisfeitos/muito satisfeitos com o nível 

de atendimento; 

▪ O alto índice de compreensão das respostas às manifestações, com 5 

(cinco) respondentes classificando as respostas como fáceis ou muito fá-

ceis de compreender. 
 

Tabela – V – Manifestação Atendida - SIM 
 
 

 

 
Nível de compreensão: MD – Muito difícil, D – Difícil, R – Regular, F – Fácil, MF – Muito Fácil 

 

Embora os comentários dos respondentes, vide Relação de Comentários – IV a 

seguir, expressarem agradecimentos pela efetiva solução de suas manifestações, 

foi identificado também, críticas em relação ao tempo de resposta, mas que não 

influenciaram, de forma negativa o indicador de satisfação com atendimento. 
 

Relação de Comentários – IV 10 

COMENTÁRIOS DO CIDADÃO 

“Gostaria de agradecer pela celeridade do envio da resposta.” 

“Gratidão!” 

“Demora no retorno; resposta evasiva, dando explicação sem resolver o problema” 

“Gostaria que a resposta fosse mais positiva quanto a situação angustiante da aposentada 

que ora não mais será atendida pela Geap. Todavia compreendo que não é problema da 

Ouvidoria.” 

 
10 Os comentários (positivos e negativos) extraídos como exemplos, não foram editados em sua redação, foram copiados exatamente como postados 

pelos respondentes no formulário de Pesquisa de Satisfação, pois expressam o real sentimento do cidadão. 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 PERTINENTES À DATAPREV TOTAL 

DE 

REGISTROS 

NÍVEL DE COMPREENSÃO 

A MANIFESTAÇÃO FOI ATENDIDA ? NÍVEL DE SATISFAÇÃO MD D R F MF 

SIM 

MUITO INSATISFEITO 0 0 0 0 0 0 

INSATISFEITO 0 0 0 0 0 0 

REGULAR 2 0 0 0 2 0 

TOTAL DE RESPOSTAS 

 

7 

SATISFEITO 1 0 0 0 1 0 

MUITO SATISFEITO 4 0 0 0 1 3 
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A Tabela VI, a seguir, com um total de 4 (quatro) respostas, representa o cenário 

de não atendimento às manifestações, onde podemos observar o alto grau de 

insatisfação com o atendimento, tendo 100% dos respondentes classificando es-

tar insatisfeito/muito insatisfeito com atendimento.  
 
Conjuntamente este cenário, de marcante percepção negativa de satisfação com 

o atendimento, temos também o alto índice de não compreensão das respostas 

oferecidas às manifestações, pois quase a totalidade dos respondentes classifi-

cou as respostas recebidas como de compreensão muito difícil.  
 

Tabela – VI – Manifestação Atendida – NÃO 
 
 

 

 
Nível de compreensão: MD – Muito difícil, D – Difícil, R – Regular, F – Fácil, MF – Muito Fácil 

 

Analisando os comentários dos respondentes, vide Relação de Comentários – V 

a seguir, foram identificadas 2 (duas) questões que corroboram com este cenário 

apresentado acima pela Tabela VI, são eles:  
 

▪ Os procedimentos descritos/repassados nas respostas não foram sa-

tisfatórios para a solução do problema;  

▪ Houve demora no atendimento da manifestação (tempo de resposta). 
 

Relação de Comentários – V 11 

COMENTÁRIOS DO CIDADÃO 

“Não teve nenhuma resposta e sim uma orientação para passar um email.... Lamentável essa 

resposta.” 

“Além da demora no retorno (30 dias), minha solicitação não foi respondida.” 

 
 

 
11 Os comentários (positivos e negativos) extraídos como exemplos, não foram editados em sua redação, foram copiados exatamente como postados 

pelos respondentes no formulário de Pesquisa de Satisfação, pois expressam o real sentimento do cidadão. 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 PERTINENTES A DATAPREV TOTAL 

DE 

REGISTROS 

NÍVEL DE COMPREENSÃO 

A MANIFESTAÇÃO FOI ATENDIDA ? NÍVEL DE SATISFAÇÃO MD D R F MF 

NÃO 

MUITO INSATISFEITO 3 3 0 0 0 0 

INSATISFEITO 1 0 0 1 0 0 

REGULAR 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE RESPOSTAS 

 

4 

SATISFEITO 0 0 0 0 0 0 

MUITO SATISFEITO 0 0 0 0 0 0 
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A Tabela VII, a seguir, com um total de 2 (duas) respostas, representa o cenário 

onde as manifestações foram atendidas de forma parcial e, podemos observar 

uma neutralidade dos respondentes quanto ao grau de satisfação com o atendi-

mento e quanto ao nível de compreensão das respostas recebidas.  
 

Tabela – VII – Manifestação Atendida - PARCIALMENTE 
 
 

 

 
Nível de compreensão : MD – Muito difícil, D – Difícil, R – Regular, F – Fácil, MF – Muito Fácil 

 
 

OBSERVAÇÃO. 

Para as manifestações que tiveram atendimento de forma parcial, não foram en-

contrados comentários registrados pelos respondentes.  
 

 
5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Responder ao formulário de Pesquisa de Satisfação, disponibilizado no canal Fala.BR, é 

facultativo ao usuário/cidadão embora, nem todos que respondem ao formulário regis-

trem seus comentários de forma a corroborar suas avaliações, o que para a Ouvidoria, 

torna a análise e a interpretação das respostas muito subjetiva.   
 
Contudo, aqueles que se dispõem a responder ao formulário de Pesquisa de Satisfação, 

percebem a importância de seu papel no fortalecimento do controle social e no controle 

das políticas públicas.  
 
O cidadão já não é mais um mero expectador, mostrando-se cada vez mais exigente com 

relação ao Estado por isso, “escutá-lo” é importante.   
 
Em razão disso, este relatório analítico, que tem como base as respostas do usuário/ci-

dadão ao Formulário de Pesquisa de Satisfação, revela pontos importantes que nos levam 

a inferir que para o cidadão, no que tange ao tratamento de sua manifestação, os quesitos 

fundamentais são: a qualidade da resposta oferecida e o tempo de resposta.  
 
 
 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 PERTINENTES A DATAPREV TOTAL 

DE 

REGISTROS 

NÍVEL DE COMPREENSÃO 

A MANIFESTAÇÃO FOI ATENDIDA ? NÍVEL DE SATISFAÇÃO MD D R F MF 

PARCIALMENTE 

MUITO INSATISFEITO 0 0 0 0 0 0 

INSATISFEITO 0 0 0 0 0 0 

REGULAR 1 0 0 0 0 1 

TOTAL DE RESPOSTAS 

 

2 

SATISFEITO 1 0 0 0 1 0 

MUITO SATISFEITO 0 0 0 0 0 0 
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Essa qualidade na resposta recebida, juntamente com seu tempo de resposta, é perce-

bida tanto para os respondentes que se manifestaram satisfeitos e/ou muito satisfeitos, 

quanto para os respondentes que se manifestaram insatisfeitos e/ou muito insatisfeitos, 

tendo suas demandas/manifestações classificadas como atendidas ou não.  
 
Conhecer como somos percebidos pela sociedade é importante por isso, a reflexão des-

sas percepções, obtidas por meio das avaliações registradas no formulário de Pesquisa 

de Satisfação, apresenta uma oportunidade para a construção de um plano de ação com 

vistas a aumentar a satisfação do cidadão proporcionando a ele, uma experiencia reme-

morável quando da utilização de nossos produtos/serviços.  
 
Promover a melhoria contínua de nossos produtos/serviços, com foco na experiencia do 

cidadão, permite não só a Ouvidoria atingir um patamar máximo de resolutividade como 

também, possibilita entregas mais eficientes e com confiabilidade, mudando a realidade 

do cidadão, um dos objetivos estratégicos da Dataprev em 2021. 

 

OUVIDORIA DA DATAPREV 

AGENTE DE MUDANÇAS EM PROL DE UMA GESTÃO PÚBLICA DEMOCRATÍCA, TRANSPARENTE, EFICAZ, ÉTICA E PARTICIPATIVA 

 

 

Brasília, 18 de maio de 2021. 

 

 

 

Maurício de Castro Oliveira 

Ouvidor 
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