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RESUMO 

 
A modernização dos processos gerenciais se tornou condição sine qua non para sobrevivência 

organizacional. Nos últimos anos, ampliou-se o número de ferramentas para reforçar o processo 

decisório, entretanto para tomar decisões mais assertivas, faz-se necessário para a organização 

prover os requisitos básicos para uma gestão da informação eficaz; logo, mapear o fluxo de 

informações e gerir as etapas processuais organizacionais são condições essenciais para o 

sucesso institucional, a fim de antecipar soluções para sanar não conformidades. Tais tópicos 

podem ser aplicados nas mais diversas correntes, tal como na gestão das questões ambientais. 

O tema desse trabalho volta-se para a gestão da informação na Ouvidoria da Secretaria de Meio 

Ambiente de Aracaju (SEMA) e tem como objetivo promover a gestão da informação na 

Ouvidoria da SEMA a partir da análise de processos. Para tanto, foram elencados os seguintes 

objetivos específicos: a) examinar a relação da ouvidoria dentro da estrutura organizacional da 

SEMA; b) mapear o fluxo informacional da ouvidoria da SEMA; c) verificar a convergência da 

ouvidoria da SEMA com a LAI; d) apresentar um manual de processos para a ouvidoria. A 

metodologia utilizada neste trabalho é de natureza descritiva, com abordagem quali-

quantitativa, ademais a estratégia de pesquisa foi de estudo de caso no qual tem o intuito de 

desdobrar fenômenos inseridos em um determinado contexto. Houve a realização de uma 

análise documental a partir dos relatórios de gestão da SEMA, pesquisa bibliográfica na 

literatura da Ciência da Informação e Administração. Para conhecer as particularidades do 

objeto de estudo foi realizada uma entrevista, mediante aplicação de questionário utilizando o 

aplicativo Whatsapp, respeitando as regras de distanciamento social devido a pandemia. Com 

a entrevista, realizou-se uma análise de conteúdo para identificar a percepção de maior 

relevância para o entrevistado. Na abordagem quantitativa os dados foram tratados utilizando 

o MS Excel para efetuar estatísticas do tipo descritiva. Com este estudo, evidencia-se que a 

ouvidoria deste órgão necessita efetivar ajustes para atender as recomendações da Controladoria 

Geral da União quanto à sua estrutura organizacional, pois os fluxos definidos favorecem o 

extravio e a duplicidade de registro de manifestações. Observou-se, ainda, que a tipologia das 

manifestações que discrimina o crime ambiental, a localidade e o período do ano pode servir de 

insumo para a tomada de decisão, promovendo a gestão da informação nesse ambiente. Ao 

final, tem-se como proposta de produto a elaboração do manual de processos para a Ouvidoria 

da SEMA. 

 

Palavras-chave: Ciência da Informação. Fluxo informacional. Gestão da informação. Gestão 

de processos. Ouvidoria. Tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The modernization of management processes has become a sine qua non condition for 

organizational survival. In recent years, the number of tools to reinforce the decision-making 

process has increased, however, to make more assertive decisions, it is necessary for the 

organization to provide the basic requirements for an effective information management; 

therefore, mapping the flow of information and managing the organizational procedural steps 

are essential conditions for institutional success, in order to anticipate solutions to remedy non-

conformities. Such topics can be applied in the most diverse currents, such as in the 

management of environmental issues. The theme of this work focuses on information 

management at the Ombudsman's Office of the Environment Secretariat of Aracaju (SEMA) 

and aims to promote information management at the SEMA's Ombudsman based on process 

analysis. For that, the following specific objectives were listed: a) to examine the relationship 

of the ombudsman within the organizational structure of SEMA; b) map the informational flow 

of the SEMA ombudsman; c) verify the convergence of SEMA's ombudsman with LAI; d) 

present a process manual to the ombudsman. The methodology used in this work is descriptive 

in nature, with a qualitative and quantitative approach, in addition the research strategy was a 

case study in which it aims to unfold phenomena inserted in a given context. There was a 

documentary analysis based on the management reports of SEMA, bibliographic research in 

the literature of Information Science and Administration. In order to know the particularities of 

the object of study, an interview was conducted, through the application of a questionnaire 

using the Whatsapp application, respecting the rules of social distance due to the pandemic. 

With the interview, a content analysis was carried out to identify the most relevant perception 

for the interviewee. In the quantitative approach, the data were treated using MS Excel to 

perform descriptive statistics. With this study, it is evident that the ombudsman's office needs 

to make adjustments to meet the recommendations of the Comptroller General of the Union 

regarding its organizational structure, as the defined flows favor the loss and duplication of 

registration of manifestations. It was also observed that the type of manifestations that 

discriminate against environmental crime, the location and the period of the year can serve as 

an input for decision making, promoting information management in this environment. At the 

end, the product proposal is the elaboration of the process manual for the SEMA Ombudsman. 

 

Keywords: Information Science. Informational flow. Information management. Processes 

management. Ombudsman. Decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

Informação é sinônimo de poder, pois pode ser considerada como condição 

estratégica de diferenciação das organizações, aproveitamento de oportunidades e mitigação 

dos problemas organizacionais. Ademais, as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) surgem como ferramenta para sistematizar, organizar, armazenar e resgatar informações 

com destreza e confiabilidade, provendo uma visão sistêmica da interação entre processos em 

uma instituição. 

Com o processo de redemocratização no Brasil pós 1980, viu-se na década seguinte 

o gradativo acesso à internet e às TIC, o que impactou diretamente nas ações governamentais 

que passaram a ser fiscalizadas não só pelos órgãos de controle do Estado, mas também com 

maior facilidade pelos cidadãos.  

Dentro desse contexto, a accountability, como um conjunto de processos que 

objetiva selecionar, organizar e disponibilizar informações públicas e de interesse social, 

tornou-se um mecanismo diretamente interligado com o conceito de transparência pública, na 

qual se preconiza a divulgação oportuna de todas as informações relevantes relacionadas à 

organização, envolvendo inclusive situação financeira, desempenho, composição e governança. 

A transparência pública possui um papel fundamental no combate à corrupção e fornece 

elementos para que o Estado alcance a efetividade de seus serviços (BRASIL, 2014). 

Pode-se dizer que, nessa esteira, a Lei de Acesso à Informação (LAI), promulgada 

em 2011, mostrou-se um grande avanço no que tange à participação social para a construção de 

uma sociedade que atenda aos anseios dos cidadãos. A referida lei é apenas um meio para que 

os integrantes sociais possam exercer a cidadania, controlando e fiscalizando as atividades do 

Estado, sendo este último obrigado a disponibilizar informações na rede sobre a estrutura, o 

funcionamento e a prestação de contas dos órgãos e entidades públicas ou aqueles que recebem 

subvenções públicas. 

Em consonância com a LAI, as ouvidorias públicas são consideradas como peças-

chave por serem canais de comunicação de controle e participação popular no acompanhamento 

e fiscalização da gestão da coisa pública, recebendo reclamações, solicitações, denúncias, 

sugestões e elogios aos serviços prestados pelo Estado. As ouvidorias reforçam a participação 

popular, proporcionando correlações e avaliações do governo de forma qualitativa (BRASIL, 

2016). 

Sabe-se, ainda, que as características do setor público diferem do setor privado por 

ser essencialmente burocratizado. Entretanto, desde a década de 1990, o setor público brasileiro 
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passou a adotar algumas práticas positivas do setor privado, buscando modernizar sua 

infraestrutura, melhorar a tomada de decisão, bem como maximizar a capacidade de atender o 

cidadão em tempo hábil e satisfatório. 

Conforme IPEA (2019)1, durante o século XIX houve um acréscimo nos direitos 

do cidadão perante o Estado e a Suécia foi a prioneira em instaurar uma ouvidoria. 

Naturalmente, apenas no século XX as Ouvidorias começaram a surgir na América Latina, 

assim a população poderia expressar suas reais necessidades no que tange a denúncias, 

reclamações, elogios. Atualmente, tais estruturas favorecem o controle tanto no setor público 

como no privado, fazendo uso de coleta de manifestações da população em geral. 

Direcionando as atenções à ouvidoria, uma das suas principais atribuições é 

fornecer informações sobre as necessidades dos cidadãos, com o objetivo de viabilizar o 

processo de melhoria contínua do serviço público. Logo, uma adequada organização de fluxos 

de informação e de processos facilita o levantamento e o acesso aos dados da organização 

(ABRAREC, 2018). 

Todavia, o maior desafio no gerenciamento da informação é a gestão da base de 

dados, devido à falta de automação, padronização e confiabilidade que pode comprometer as 

análises realizadas sobre uma certa informação (SEGOA, 2016). Por isso, é fundamental 

mapear, padronizar e documentar os procedimentos organizacionais, mediante o uso de 

manuais de processos. Tais documentos facilitam as tarefas cotidianas da organização, gerando 

maior qualidade produtiva para os colaboradores. Nesse sentido, a proposta deste trabalho se 

enquadra de forma pertinente no campo da Gestão da Informação e do Conhecimento e da 

Ciência da Informação. 

A Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju (SEMA) foi criada mediante lei 

4359/2013, pelo então prefeito da cidade, João Alves Filho. Aracaju era uma das poucas capitais 

que não dispunha de uma Secretaria do Meio Ambiente. O prefeito, à época, incumbiu ao 

Promotor do Ministério Público Estadual e Professor da Universidade Federal de Sergipe, 

Eduardo Matos, administrar este órgão ambiental (ARACAJU, 2014a). 

  Dentre os demais setores da SEMA, este trabalho se debruça sobre a ouvidoria, que é 

vinculada à Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ASPLANDI), sendo 

o diretor desta assessoria o ouvidor-chefe ambiental incumbido de dar os devidos tratamentos 

às denúncias ambientais. Segundo os relatórios de gestão desta secretaria, foram mais de 1500 

atendimentos desde a sua criação em 2014 até o ano de 2019. 

 
1 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma fundação pública federal criada em 1964 vinculada 

ao Ministério da Economia. 
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Em razão da autonomia dos órgãos públicos, a adesão à rede de ouvidorias 

proposta pela Controladoria Geral da União (CGU) é voluntária, e isso dificulta a padronização 

processual e o desenho organizacional. Desta forma, cada órgão público estabelece seu 

normativo próprio e modelo de gestão para as ouvidorias. 

Todavia, não há registros ou estudos nas principais bases de informações como o 

Scielo, Ibict, Repositório UFS e Google Acadêmico sobre a atuação da ouvidoria direcionada 

ao meio ambiente como fonte de informação, com o intuito de realizar ações de controle e 

fiscalização, prezando pelo princípio da economicidade2. Além disso, a ouvidoria não faz parte 

da estrutura organizacional da SEMA, o que pode levar a um ofuscamento do seu verdadeiro 

papel no contexto ambiental, necessitando, assim, esclarecer qual é a sua real função. 

  O interesse pelo tema surgiu pelo fato de o pesquisador ter feito parte do corpo funcional 

da SEMA durante o período de 2014 a 2017 na ASPLANDI. Após algumas mudanças na 

gestão, este trabalho recebeu o apoio dos atuais gestores, proporcionando facilidade de acesso 

aos dados, respeitando o sigilo das informações. Obviamente, o público-alvo3 são os 

manifestantes da cidade de Aracaju. 

Para desenvolver esse estudo, o problema de pesquisa levantado com base no 

contexto apresentado foi: como a SEMA de Aracaju realiza a gestão da informação no setor de 

Ouvidoria? Como os dados da Ouvidoria podem favorecer o desenvolvimento de ações 

inteligentes que proporcionem racionalização de recursos? 

Assim, o objetivo geral desse estudo é promover a gestão da informação na 

Ouvidoria da SEMA a partir da análise de processos. Para tanto, foram elencados os seguintes 

objetivos específicos: a) examinar a relação da ouvidoria dentro da estrutura organizacional da 

SEMA; b) mapear o fluxo informacional da ouvidoria da SEMA; c) verificar a convergência da 

ouvidoria da SEMA com a LAI; d) apresentar um manual de processos para a ouvidoria. 

Este estudo justifica-se por fomentar a percepção da relevância da ouvidoria como 

espaço democrático que necessita da interlocução do público-alvo, orientando ações para a 

tomada de decisão balizada pelo princípio da economicidade. A análise dessa questão permitirá 

responder ao problema formulado, de forma a contribuir para a melhoria dos serviços prestados. 

Esta pesquisa demonstra sua relevância em fornecer a visão pontual de uma 

ouvidoria ambiental como forma de difundir padrões de implementação da gestão da 

informação neste setor de ampla participação social. 

 
2 Princípio constitucional, art. 70, que orienta as organizações públicas obterem os resultados esperados com o 

menor custo possível (BRASIL, 1988). 
3 Segmentação de mercado à qual todo esforço é dirigido (MICHAELIS, 2020). 
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Em suma, este estudo possui o intuito de contribuir para o aprofundamento dessa 

questão na esfera política pública ambiental, pois a ouvidoria tem por finalidade 

resolver reclamações e denúncias sobre as atividades ambientais. No tocante à ouvidoria da 

SEMA, esta pesquisa servirá como um reflexo do seu trabalho que irá fomentar o processo de 

melhoria contínua do seu papel na sociedade aracajuana. 

Além dessa introdução, apresenta-se a seguir o referencial teórico norteador da 

pesquisa, o qual contém noções acerca da gestão da informação, gestão de processos, 

características e diretrizes da LAI. A metodologia apresenta procedimentos orientados pelo 

método quali-quantitativo, sendo também realizada a aplicação de questionário sobre as 

características do fluxo de informações no objeto de estudo. Neste questionário apenas um 

participante consentiu colaborar com o desenvolvimento deste trabalho. Além de realizar uma 

análise de conteúdo das respostas colhidas do participante, demonstrou-se o comportamento 

em termos quantitativos da ouvidoria em questão e seus fluxos de informações. Dessa forma, 

mesmo com a situação de pandemia mundial, este trabalho procurou mostrar as características 

organizacionais da SEMA e da ouvidoria e sua interação com a Ouvidoria Geral do Município 

(OGM).  Por fim, são apresentadas as considerações finais, referências, apêndices e anexos do 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para promover uma melhor concepção deste estudo, é imprescindível conhecer os 

conceitos que nortearam este trabalho. A gestão da informação, a gestão de processos, o 

processo de tomada de decisão, as políticas públicas e a LAI e, por fim, a ouvidoria inserida no 

âmbito da LAI, proporcionaram os parâmetros necessários para estruturação desta dissertação. 

A modernização dos processos gerenciais se tornou o marco para consolidar a 

posição de uma organização em um mercado cada vez mais competitivo. Desburocratizar, 

otimizar recursos financeiros e o tempo utilizado nas operações se tornaram condições 

essenciais para incrementar os índices de satisfação dos stakeholders4 (ANTUNES, 2010). 

A informação no mundo moderno torna-se sinônimo de poder, pois é condição 

estratégica aproveitar oportunidades e mitigar os efeitos de eventuais problemas 

organizacionais. Nascimento (2015) resgata as ideias de Frohmann (1995), que considera que 

o poder e o controle são exercidos através de relações mediadas por informação, pois um regime 

de informação define sistemas ou redes de informação estáveis, no qual esse ativo flui através 

de canais determináveis, de produtores específicos e estruturas organizacionais específicas, 

levando em conta usuários e consumidores de informação. 

Esta condição estratégica favoreceu a evolução das práticas de gestão e ampliou o 

número de ferramentas para reforçar o processo decisório. Logo, identificar, controlar e ajustar 

os fluxos informacionais e processuais são condições essenciais para a melhoria contínua 

organizacional. 

A ouvidoria se torna peça primordial para uma organização e, quando bem utilizada, 

poderá transformar dados em informações estratégicas, favorecendo o desenvolvimento de uma 

política de qualidade consistente, que atenda às demandas organizacionais e aos anseios dos 

cidadãos.  

Esta seção do referencial teórico visa subsidiar a reflexão acerca do problema de 

pesquisa e as principais discussões sobre a temática no campo teórico. Logo, é necessário 

compreender os conceitos que serão apresentados a seguir. 

 

 

 
4 Público estratégico, pessoa ou grupo que possui interesses em comum (LUFT, 2009). 
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2.1 Gestão da informação em Ciência da Informação 

No mundo contemporâneo, as organizações se atentaram que, para sobreviver em 

um ambiente competitivo, é essencial a aquisição de dados para transformá-los em informações 

estratégicas direcionadas para a tomada de decisão. Assim sendo, essa competitividade fomenta 

o aprimoramento organizacional, a fim de agregar valor aos produtos e serviços desenvolvidos 

em uma empresa. Por conseguinte, a informação e o conhecimento passam a ser os principais 

ativos organizacionais (SILVA, 2011). 

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, faz-se necessário estudar o 

processo de construção e circulação da informação, como forma de difundir e fomentar a 

produção do conhecimento. Nos anos 1990, vários teóricos do mundo organizacional 

demonstraram que a eficiência dos processos de uma empresa está na maior capacitação da 

equipe e na habilidade da empresa em mantê-la atualizada. Uma organização que aprende é 

aquela que continuamente revê suas práticas, estimulando o aprimoramento dos seus 

colaboradores (NASCIMENTO, 2015). 

A autora cita que a informação, por si só, favorece a incidência de assimetrias nos 

territórios e áreas que são mais ou menos informadas. Tais assimetrias se relacionam com o 

poder econômico, político e social que, perante o contexto, manifesta-se como um fenômeno 

fragilizador por não haver uma distribuição informacional uniforme, impondo, assim, 

mudanças mercadológicas sucessivas e fomentando a inovação pelo uso estratégico da 

informação (NASCIMENTO, 2015). 

Outrossim, sabe-se que a Ciência da Informação (CI) se relaciona com a 

Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, Comunicação, Ciência Cognitiva e Ciência da 

Computação, dentre outras, sendo uma ciência interdisciplinar por natureza (SARACEVIC, 

1970).  

Para Jorge e Valentim (2016), a informação é fundamental para estabelecer 

diferenciais competitivos, influenciando diretamente a cultura organizacional e moldando redes 

de conhecimento que interagem com a gestão da informação e do conhecimento. Em termos 

gerais, os benefícios gerados são no tocante à produtividade, à qualidade e à competitividade. 

Steinmetz (2015) observa que a necessidade informacional da sociedade moderna 

favorece o surgimento do registro de informação e a evolução da CI. Esta evolução reforça a 

importância interdisciplinar desta ciência com outras áreas do conhecimento, sempre com o 

objetivo de fornecer suporte para o uso adequado da informação em qualquer lugar, área e em 

qualquer momento.  
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Nascimento (2015) reitera que a informação propicia o processo de aprendizado 

sistemático, o qual deve ser incluso na cultura e comportamento dos administradores. Tais 

mudanças favorecem a antecipação de tendências, tornando as organizações mais ágeis e 

aumentando a probabilidade de sucesso devido à redução dos riscos inerentes ao processo 

decisório.  

A informação é uma produção fenomenicamente social que tem por finalidade 

dinamizar a intercomunicação humana, promover exposições e descobertas, através 

de processos, fluxos, gestão e tecnologias de informação dimensionando interações 

entre sujeito/autor, sujeito/mediador, sujeito/usuário e sujeitos 

organizacionais/institucionais por meio de dados (plano físico e histórico-social dos 

sujeitos da informação), mensagens (no plano abstrativo) e atividades documentais 

(plano material) que favorecem predicativos hermenêuticos aos sujeitos da 

informação e resultam na apropriação pelo sujeito/usuário para construção de novos 

conhecimentos, geração de novos processos comunicacionais, tomadas de decisão, 

satisfação de desejos/demandas/necessidades e/ou resolução de problemas (SILVA, 

2017b, p. 234). 

 

Dentre as áreas temáticas emergentes em Ciência da Informação, a gestão da 

informação tem o objetivo de atuar no processo gerenciando as variáveis relacionadas aos 

fluxos de informações. Em suma, as fontes de informação estão dispersas em diferentes 

suportes responsáveis por registrar e armazenar estes conteúdos (JORGE; VALENTIM, 2016). 

Nascimento (2015) complementa a assertiva anterior, defendendo que a gestão da informação 

é responsável por gerir os fluxos formais, garantindo o acesso, a mediação e a disseminação da 

informação. 

Nascimento e Valentim (2015) dizem que a implantação da gestão da informação 

tem como fim a identificação e o melhor aproveitamento dos recursos informacionais presentes 

nos ambientes externos e internos à organização. Para tanto, é necessário, primordialmente, a 

implantação de uma gestão documental a fim de propiciar as bases para a gestão da informação. 

A gestão da informação é um conjunto de estratégias que visa identificar as 

necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de informação nos diferentes 

ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem, análise, organização, 

armazenagem e disseminação, objetivando apoiar o desenvolvimento das atividades 

cotidianas e a tomada de decisão no ambiente corporativo (VALENTIM, 2004, p.1). 

 

Silveira Netto (2017) apresenta o conceito de “produto de informação”, sendo o 

resultado tangível dos processos de gestão da informação, combinando um bem físico com 

informação. Assim, há o aperfeiçoamento da informação com associações, dissociações e 

reassociações com bens e serviços a fim de atender aos anseios dos usuários. 

Davenport (1998, p. 173) define o processo de gerenciamento da informação como 

sendo “[...] um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas 
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obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento”. Ademais, gerenciamento da 

informação é frequentemente confundido com o investimento em novas tecnologias. 

O maior desafio no gerenciamento da informação é a gestão da base de dados, 

devido à falta de automação, padronização e confiabilidade que podem comprometer as análises 

realizadas sobre uma certa informação (SEGOA, 2016). Ao se elaborar um plano de 

informações, a organização deve focalizar nas funções e atividades independente da estrutura 

organizacional vigente. Tal foco proporciona maior estabilidade ao plano e à sua execução 

(CURTO JR., 2011). 

Davenport (1998) sustenta que as atividades desenvolvidas nos departamentos da 

organização implicam no compartilhamento de informações. Logo, deve haver um esforço para 

se estabelecer um consenso na coordenação dos processos.  

Assim, Nascimento (2015) faz a propositura de que a apropriação da informação 

como vantagem objetiva não se relaciona com o uso da tecnologia como vantagem estratégica, 

mas com a capacidade de gerenciar o uso desta informação, transformando-a em valor 

econômico. Logo, o nexo entre informação e cadeia produtiva objetiva a gestão de fluxos para 

alcançar a racionalidade administrativa, mas também ativar a informação como vetor 

estratégico de desenvolvimento da cadeia produtiva. Dessa forma, deve-se entender a 

estratificação dos tipos de informações para a melhor concepção do estudo. 

 

2.1.1 Tipos de informação 

Para se efetivar a gestão da informação nas organizações, deve-se conhecer a 

estratificação das informações quanto ao seu tipo. Vale reiterar que há diversas tipologias de 

informação, assim nos próximos parágrafos são apresentadas as principais classificações sobre 

o tema em questão.  

Nascimento (2015) realiza a estratificação da informação quanto à temporalidade 

como sendo: de curto prazo, possui origem e abarca as demandas concernentes a onde, quando 

e como comprar ou vender um produto, podendo ser coletadas rapidamente e disponibilizadas 

aos usuários na mesma proporção, subsidiando a tomada de decisão; de médio e longo prazo, 

provêm de informações correntes acumuladas que viabilizam a produção de informações 

analíticas. Essas informações servem como alicerce para projetar tendências de mercado. 

Alguns tipos de informação devem ser gerenciadas de forma eficiente, estas 

informações organizacionais são classificadas em: 
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a) Informação estratégica: subsidiam a tomada de decisão da alta administração e 

possibilitam aos analistas estratégicos definirem para a organização, as diretrizes, 

as políticas, os programas, as linhas de atuação, as prioridades, os indicadores de 

desempenho, os planos e planejamentos, ou seja, os cenários futuros, a missão e 

as metas, a atuação na sociedade e a imagem institucional; 

b) Informação de mercado: possibilitam à alta administração, bem como à área 

comercial perceber oportunidades de negócios tanto no mercado nacional quanto 

no mercado internacional; 
c) Informação financeira: viabilizam aos profissionais da área financeira 

processarem estudos de custos, lucros, riscos e controles; 
d) Informação comercial: subsidiam a área comercial na exportação e/ou importação 

de materiais, produtos e serviços, bem como subsidiam a área jurídica em relação 

à legislação do país no qual se estabelece a transação comercial; 
e) Informação estatística: subsidiam as áreas estratégica, financeira, comercial e de 

P&D, identificando em termos percentuais e/ou numéricos questões ligadas ao 

negócio da organização como: índices de exportação, importação, demandas e 

restrições de mercado, índices econômicos, poder aquisitivo, PIB, índice de 

desemprego, balança comercial, índices de investimentos etc.; 
f) Informação de gestão: atendem as necessidades dos gerentes e executivos da 

organização no planejamento e gerenciamento de projetos, no gerenciamento de 

pessoas e situações diversas; 
g) Informação tecnológica: subsidiam a área de P&D no desenvolvimento de 

produtos, materiais e processos tecnológicos, bem como monitoram a 

concorrência quanto as inovações de produtos, materiais e processos; 
h) Informação geral: disseminados a todas as áreas da organização, possibilitando 

aos profissionais uma atualização constante, como por exemplo: notícias, fatos e 

acontecimentos etc.; 
i) Informação cinzenta: de qualquer natureza, para qualquer área e com qualquer 

finalidade de uso, que não são detectados em buscas formais de informação, como 

por exemplo: colégio invisível, memória de pessoas, documentos confidenciais 

de difícil acesso, corredores informais eletrônicos (Internet), etc. (VALENTIM, 

2002, p. 6 apud NASCIMENTO; VALENTIM, 2015, p. 114). 

 

  Assim, as informações anteriormente citadas proporcionam que as organizações 

moldem condições estratégicas, pois quando utilizadas com eficiência, potencializam as 

atividades das mais diversas áreas da organização, auxiliando a tomada de decisão.  

  No âmbito organizacional, as informações podem ser classificadas como orgânicas e 

não orgânicas. Segundo Nascimento e Valentim (2015), as informações orgânicas são um 

conjunto de informações que tratam de um determinado assunto, materializado nos mais 

diferentes documentos arquivísticos, mantendo relações orgânicas entre si, a fim de produzir 

funções e atividades organizacionais. Já as informações não orgânicas são produzidas fora do 

ambiente organizacional, mas podem manter alguma relação com a organização, podendo ter 

tratativas internas. Em suma, as informações orgânicas são produzidas internamente, sendo um 

produto das ações de execução das funções e atividades organizacionais; as informações não 

orgânicas são produzidas externamente à organização, contudo interagem com os processos 

internos. As autoras reforçam que essas informações percorrem toda a organização, resultando 

no cumprimento da missão organizacional (NASCIMENTO; VALENTIM, 2015). Para tanto, 

o próximo tópico trata sobre as características dos fluxos informacionais.  
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2.1.2 Fluxos informacionais 

Segundo Nascimento (2015), os fluxos de informação são o resultado das interações 

formais e sistematizadas das ações organizacionais executadas por sujeitos. Esses fluxos sofrem 

influência da estrutura organizacional, das condições ambientais (internas e externas) e da 

cultura organizacional, que proporciona uma variação na uniformidade deste fator. 

A autora ainda cita que a análise do ambiente informacional e dos fluxos de 

informação incitam a produção de indicadores e o conhecimento de fenômenos que podem 

auxiliar na sustentação e no desenvolvimento organizacional (NASCIMENTO, 2015). 

Os fluxos de informação ganham destaque quando a informação se torna insumo 

essencial ao funcionamento da organização, bem como no desenvolvimento de ações e 

produtos. Assim, em uma sociedade balizada na economia da informação e do conhecimento, 

a competitividade se baseia no diferencial em adquirir, tratar, interpretar e utilizar de forma 

eficaz a informação. Em suma, a concepção de fluxo como variável da dinâmica organizacional 

é fundamental para o sucesso estratégico das instituições (SILVEIRA NETTO, 2017).  

Ainda segundo esses autores, a comunicação é a base para os fluxos informacionais. 

É através da comunicação que emergem os fluxos, havendo a modelagem e aplicação de fluxos. 

Assim, o processo de comunicação traduz os processos mediante um fluxo informacional 

(SILVEIRA NETTO, 2017). 

De acordo com Jorge e Valentim (2016), para o melhor aproveitamento dos fluxos 

formais, é necessário o estabelecimento de uma cultura organizacional voltada à valorização da 

informação. Para tanto, é imprescindível a elaboração de estratégias para que a gestão da 

informação viabilize a conversão de dados em informação relevante. 

Monteiro e Valentim (2008, apud JORGE; VALENTIM, 2016) detalham que os 

fluxos formais, podem ocorrer de forma: 

• Horizontal: são constituídos por diferentes unidades organizacionais no mesmo 

nível hierárquico; 

• Transversal: ocorrem por meio de diferentes unidades organizacionais de 

diferentes níveis hierárquicos; 

• Vertical: são construídos por meio de diferentes níveis hierárquicos de uma 

mesma área organizacional. 

 

Valentim (2010b) retrata que os fluxos formais, ou estruturados, caracterizam-se 

por possuírem dados e informações repetidas, sendo resultado das atividades e tarefas 
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desenvolvidas na organização. Tais tarefas, são apoiadas por normas de procedimento 

registradas nos mais diversos suportes; assim, os dados e as informações circulam por diferentes 

canais de comunicação.  

A gestão da informação lida diretamente com o fluxo formal, com o conhecimento 

explícito, pois eles estão contidos em algum suporte (JORGE; VALENTIM, 2016). Choo 

(2003) cita que o conhecimento explícito é o conhecimento formal, apresentando facilidade na 

transmissão, sendo frequentemente codificado.  

Silveira Netto (2017) apresenta o conceito de gatekeeper como o indivíduo que 

controla os fluxos de informações vindas do ambiente externo. Logo, esse profissional possui 

contato com inúmeros usuários do ambiente externo e da organização, veiculando informações 

aos demais colaboradores.  

O termo gatekeeper foi concebido em 1947 pelo psicólogo alemão Kurt Lewin para 

designar o sujeito que atua como intermediador do processo de comunicação em um 

sistema social. De acordo com a teoria de Lewin, através da identificação dos canais 

por onde passam determinados fluxos informacionais, é possível reconhecer os 

sujeitos que promovem a seleção e tomam decisões quanto aos fluxos de informação. 

(CURTY, 2005 p.90 apud SILVEIRA NETTO, 2017 p. 50) 

 

Os autores ainda descrevem o fluxo de informações como um sistema dividido em 

três níveis: um externo à organização; um interno, direcionado a atender as próprias 

necessidades; por fim, um segundo fluxo externo que possui a característica de emitir produtos 

ao meio externo. A Figura 1 demonstra o funcionamento das três variáveis deste sistema. 

 

Figura 1 - Fluxo de informações 

 

                               Fonte: Beal (2009) e Oliveira Araújo (2014 apud SILVEIRA NETTO, 2017 p. 56) 
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Para que a gestão da informação seja realizada de forma adequada, é condição 

essencial identificar as fontes de informação, internas e externas, que envolvam o ambiente em 

que está inserida a organização. Tais fontes, podem se distinguir em fontes pessoais (formal ou 

informal) e impessoais (orais ou escritas, registradas em um suporte, objeto ou até mesmo em 

um indivíduo) (RODRIGUES; BLATTMANN, 2014). 

Já os fluxos informais, ou não estruturados, possuem a característica de se inter-

relacionar com recursos organizacionais intangíveis, ou seja, o conhecimento. Assim, há uma 

dificuldade acentuada em tornar tal recurso em tangível, alinhando as percepções dos sujeitos 

organizacionais com o pleno aproveitamento dos recursos (JORGE; VALENTIM, 2016).  

Como o fluxo de informação é um processo de gestão da informação, as condições 

deste fluxo interferem diretamente no desempenho e no alcance dos objetivos organizacionais. 

Quando desajustado acrescem os custos operacionais, dificultando a comunicação e a interação 

entre indivíduos e departamentos, prejudicando a percepção estratégica da informação e das 

atividades inter-relacionadas (SILVEIRA NETTO, 2017). 

Conforme Valentim (2010a), atualmente há diversas pesquisas voltadas à 

aprendizagem informacional que se relaciona diretamente com os fluxos de informação; além 

de contemplarem questões comportamentais, consideram questões culturais, nas quais 

envolvem produtores, intermediários e usuários da informação. A informação só existe desde 

que seja inteligível ao receptor. Dessa maneira, só há desenvolvimento das organizações a partir 

da aprendizagem organizacional, cuja base está relacionada à informação e ao conhecimento. 

Recobrando as dificuldades citadas por Jorge e Valentim (2016), Almeida-Santos, 

Rocha e Hein (2014) citam o conceito de entropia, propagada na Física e criada por Claude E. 

Shannon, com o objetivo de mensurar o nível informacional baseado em probabilidade. Para os 

autores, a entropia não está apenas associada à termodinâmica, podendo ser aplicada nas mais 

diversas áreas, inclusive nas Ciências Sociais. No cerne da teoria da informação, a entropia 

demonstra o nível de desordem/imprevisibilidade da informação – quanto maior o volume 

informacional menor a entropia, quanto menor o volume informacional maior a entropia-. Em 

suma, quanto maior a desorganização, maior o potencial de informação dessa fonte 

(ALMEIDA-SANTOS, ROCHA; HEIN, 2014). 

Para Valentim (2010b), como os fluxos de informação estão relacionados com as 

TIC, tais ferramentas auxiliam no processo de apoio ao monitoramento, todavia é o homem o 

responsável pelo conhecimento a ser agregado à informação coletada. O volume exagerado de 

informações, interface não intuitiva e obsolescência do Hardware e Software ocasionam 

estresse, dificultando o acesso à informação. Enfim, poucos são os sistemas que foram 
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colocados em operação e que corresponderam às expectativas na integralidade (VALENTIM, 

2010a). É importante que as modalidades de prospecção e monitoramento sejam trabalhadas 

tanto no ambiente interno como no externo, com foco em dados e informações de interesse 

organizacional. 

Segoa (2016) segue a mesma propositura de Valentim (2010a), reiterando que o 

aparato tecnológico não deve ser considerado como solução dos problemas, pois as soluções 

em sistemas de informação são muito mais complexas. Logo, o gerenciamento da informação 

é fundamental para o processo decisório, todavia análises inconsistentes podem gerar 

conclusões distorcidas. Tais conclusões devem considerar o conhecimento de variáveis internas 

e externas à organização.  

Segundo Davenport (1998), mesmo com toda a informatização dos processos, o 

fator humano ainda merece destaque, juntamente com a infraestrutura e a comunicação, pois 

favorece as mudanças para adaptação na Era da Informação. A preocupação centrada na 

tecnologia desviando o foco das pessoas que a utilizam, leva a deficiências na distribuição e 

utilização das informações. O autor argumenta que o volume de informações em excesso 

impede o conhecimento sistêmico dos acontecimentos. 

Há uma dificuldade em avaliar de forma quantitativa os benefícios de um sistema 

de informações gerenciais, no início de sua implementação, contudo os resultados iniciais serão 

refletidos na redução de custos e aumento da produtividade. Mesmo com estes contrapontos, as 

TIC ainda possuem relevância por serem ferramentas que contribuem para a gestão fornecendo 

qualidade de dinamicidade e complexidade nos fluxos de informação (SILVEIRA NETTO, 

2017).  

Diante das informações anteriormente apresentadas, é perceptível que o fluxo de 

informação está diretamente ligado à gestão de processos, pois a instrumentação dos processsos 

favorece a incidência de dados que poderão ser transformados em informação. Logo, faz-se 

necessário elucidar a concepção de gestão de processos que será abordada no próximo tópico. 

2.2 Gestão de processos 

A ideia de processo não é nova na administração das empresas, mas é um novo 

entendimento que diz que o negócio precisa focar naquilo que pode ser feito para agradar aos 

clientes externos e internos (GONÇALVES, 2000). 

Muitos problemas nos processos produtivos estão relacionados com a comunicação 

e interação entre diferentes setores funcionais. Estas não conformidades são decorrentes do 

desenho funcional das organizações, pois este modelo tem limitações na coordenação 
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necessária à gestão. Na visão da gestão por processos, o desafio é contornar as barreiras 

interfuncionais existentes na execução do processo (AMARAL, 2017). Os autores ainda citam 

que os modelos de gestão por processos estão sendo aplicados para contrapor os modelos de 

gestão funcionais, a partir da adoção de uma configuração baseada em fluxos de processos de 

operação. 

Para Davenport (1998), um processo consiste em uma série de atividades 

estruturadas que possuem o objetivo de elaborar um produto ou serviço a um mercado em 

particular. Já na definição de Marques e Oda (2012), processo é a maneira como os 

componentes de um sistema interagem para criar uma sequência de operações e procedimentos 

para atingir resultados esperados. 

Chiavenato (2003) complementa os autores anteriores, propondo que processo é um 

fluxo de trabalho, no qual há a existência de inputs (materiais, informações, equipamentos etc.) 

com o objetivo de agregar valor. Nessa interação, o fluxo resultaria em outputs (produtos e 

serviços desejados pelos clientes). Assim, segundo o autor, a gestão de processos dá ênfase em 

como o produto ou serviço é feito e essa interação pode ser visualizada na Figura 2, utilizando 

a representação de FNQ (2011). 

 

Figura 2 - Fluxo de processo 

 

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2011) 

 

A gestão por processos tem como objetivo desenhar e documentar todas as 

atividades que uma organização executa com o objetivo de agregar valor aos stakeholders. Esse 

modelo de gestão, quando uma organização direciona o foco nos processos e nos atributos, 

recorrendo aos mais diversos recursos, é uma metodologia direcionada a uma gestão mais 

eficiente, acrescentando valor às atividades existentes (CASIMIRO; SILVA; PROENÇA, 

2018).  
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Os autores ainda sustentam que um processo de trabalho necessita obrigatoriamente 

ter as seguintes características: ser recorrente, afetar os aspectos das capacidades 

organizacionais; pode ser feito de maneiras distintas interagindo com as variáveis de custo, 

valor, serviço ou qualidade; e, por fim, envolver a coordenação para que as tarefas sejam 

sequenciais e que haja interação entre os membros de uma equipe (CASIMIRO; SILVA; 

PROENÇA, 2018). 

O conceito de processo é reforçado em organizações que produzem serviços, nas 

quais o cliente não consegue ter a concepção da cadeia de atividades. Para prestar um bom 

serviço, é fundamental conhecer os processos para obter um melhor controle, devendo a 

organização aprender a modelar processos, identificar processos ineficientes ou que 

condicionem a sequência de atividades (TEIXEIRA; GRILO; PEREIRA, 2013).  

Conforme Gonçalves (2000), há três tipos de processos empresariais: processos de 

negócios, processos organizacionais e processos gerenciais. A Figura 3 detalha cada um desses 

processos. 

 

Figura 3 - Processos empresariais 

 

Fonte: Renó (2013, p. 224) 

 

Assim, os processos de negócio são os que, de fato, geram os produtos e serviços 

desejados pelos clientes, sendo processos essenciais para uma organização. Valls (2004) 

defende que, no tocante ao valor para o cliente, os processos podem ser considerados: primários, 

sendo os que realmente geram valor aos stakeholders; suporte, relacionados aos processos 

organizacionais e aos gerenciais, servindo como base aos processos principais. A Figura 4 



30 

 

 

explora a definição de Valls (2004 apud RENÓ, 2013), segundo a qual os processos dividem-

se em primários ou de suporte. 

 

Figura 4 - Classificação de processos 

 

Fonte: Valls (2004) apud Renó (2013, p. 225) 

 

 Marques e Oda (2012) sustentam que os fluxos processuais dentro do organograma 

formal organizacional podem ser físicos (materiais) ou lógicos (informações). Tais fluxos, 

podem ser desenvolvidos: no sentido vertical, quando transitam linhas de comando hierárquico; 

no sentido horizontal quando a sequência de atividades se desenvolve envolvendo diversas 

áreas e pessoas na empresa. 

 Chiavenato (2003) cita os fluxos transversais, que possuem a característica de 

perpassar diversos setores em uma organização ou até mesmo de empresas parceiras. Em suma, 

esses processos são efetuados em várias áreas ou setores de uma empresa. O autor ainda atenta 

em realizar uma diferenciação dos processos para encontrar os processos-chave em uma 

organização, pois estes processos terão alto impacto aos clientes em eventuais falhas, 

comprometendo o desempenho da organização para atingir seus objetivos estratégicos. 

 Souza (2014) defende que, para as organizações obterem eficiência, necessitam 

conhecer seus processos, realizando um gerenciamento de fluxos de informações, materiais, 

pessoas e recursos financeiros de forma eficiente. Logo, o mapeamento de processos é uma 

forma de ilustrar os processos em um diagrama, podendo-se projetar, avaliar e redesenhar 

quando necessário. O mapeamento de processos tem o objetivo, primordialmente, de 

visualização, trazendo uma descrição de todas as etapas e interfaces, possibilitando uma análise 

detalhada com o objetivo de identificar potenciais de melhorias a serem implementadas.  

É importante enfatizar que, ao transformar uma estrutura horizontal em uma 

baseada em processos, é fundamental garantir que os problemas de comunicação entre 
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departamentos, típicos desta estrutura, não se transformem em processos com a má troca de 

informações. Essa deficiência na troca de informações é comum em processos transversais em 

vários departamentos, pois isso proporciona a perda da noção de responsabilidade pelo processo 

(GONÇALVES, 2000). 

 Neste âmbito, é importante conhecer a classificação hierárquica de processos. 

Macroprocessos, também designados de processos principais, são processos que 

envolvem mais do que uma função da organização e, que têm impacto nas restantes 

funções da mesma. Conforme a sua complexidade, um macroprocesso pode ser 

dividido em subprocessos. Os subprocessos caracterizam-se por receberem entradas 

e gerarem saídas dentro de um determinado departamento. Um processo ou 

subprocesso é constituído por atividades, que resultam nas ações necessárias para 

produzir um determinado resultado. Por sua vez, as atividades, são constituídas por 

determinadas tarefas que indicam como o trabalho deve ser executado 

(HARRINGTON, 1991 apud TEIXEIRA; GRILO; PEREIRA, 2013, p.7). 

 

A Figura 5 ilustra a ideia da classificação hierárquica de processos trazida por 

Teixeira, Grilo e Pereira (2013).  

 

Figura 5 - Hierarquia de processos 

 
Fonte: adaptado de Harrington, Esseling e Nimwegen (1997 apud TEIXEIRA; GRILO; PEREIRA, 2013, p.7) 

 

 

Com a realização de diversos estudos na área de gestão de processo, no ano 2000 

surge o Business Process Management (BPM) que preconiza a reformulação estrutural geral 

das organizações com o uso da tecnologia. Assim, a informação relativa ao negócio é 

esquematizada por processos através da utilização de fluxogramas (LEITE; BRITO; SOUSA, 

2016). 

Um fato interessante que merece ser considerado é que nem todas as características 

do processo são possíveis de serem representadas através do fluxograma. Contudo, sua notação 
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permite um maior entendimento do processo por parte dos colaboradores. Tais ilustrações 

podem ser desenvolvidas na orientação vertical ou horizontal, com o auxílio de softwares 

simples ou mais aprimorados (SOUZA, 2014). A Figura 6 demonstra as fases para efetivar o 

gerenciamento de processos de negócio. 

 

Figura 6 – Fases do gerenciamento de processos de negócio 

 
Fonte: Pavani Junior e Scucuglia (2011, p.104 apud SOUZA, 2014, p. 42) 

 

 

 Ainda na figura 6, a fase de modelagem de processos consiste na aplicação da 

técnica AS-IS, no qual consiste no mapeamento dos processos organizacionais. A fase de análise 

de processos visa identificar pontos a serem melhorados com relevância para a organização. A 

fase de desenho de processos objetiva definir pontos de melhoria que serão implementados no 

futuro, a aplicação TO-BE, acontece nesta fase. Na fase do gerenciamento de processo do 

desempenho são criados indicadores para verificar a consistência das mudanças dos processos. 

Por fim, a transformação de processos consiste na aplicação das propostas do planejamento. 

Dentre os inúmeros benefícios do BPM, o que vale ser destacado é a facilidade em 

identificar inconsistências nos fluxos de processos. Assim, haverá a possibilidade de otimizar 

e melhorar a produtividade e flexibilidade das instituições, permitindo aumentar a satisfação 

dos clientes (TEIXEIRA; GRILO; PEREIRA, 2013). Ainda para os autores, é fundamental o 

empenho do alto escalão e motivação por parte dos colaboradores, haja vista que a Figura 7 

representa outros requisitos considerados como pilares do BPM. 
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Figura 7 - Pilares do BPM 

 
Fonte: adaptado de Jeston e Nelis (2006 apud TEIXEIRA; GRILO; PEREIRA, 2013, p. 14) 

 

 Observando a figura 7, os autores definem que para o processo deve existir um 

nível adequado na inovação dos processos de negócio, bem como de redesenho a fim de 

interagir com a estratégia e os objetivos organizacionais; no cerne das pessoas os autores 

consideram que são peça fundamental para implantação das propostas de processo, já a 

tecnologia remete as ferramentas necessárias para as pessoas e processos, perpassando o uso de 

um software ou de uma aplicação. 

Dentre os mais diversos modelos para o BPM, Teixeira, Grilo e Pereira (2013) 

compartilham a tese de Cruz (2008). Na Figura 8,  Cruz (2008 apud TEIXEIRA; GRILO; 

PEREIRA, 2013, p. 15) apresentam o ciclo de modelagem de processos que se inicia quando a 

instituição opta por modelar seus processos. Esta fase é de grande importância, pois há um 

equacionamento das expectativas dos clientes. Essa necessidade de conhecer a organização 

pode ser originada por um problema específico ou análise prévia de suas necessidades, a fim de 

definir os recursos e a metodologia a serem utilizados. 
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Figura 8 - Ciclo de modelagem de processos 

 
Fonte: adaptado de Cruz (2008 apud TEIXEIRA, GRILO; PEREIRA, 2013, p.15) 

 

 Após a execução dessa fase, deve-se iniciar a fase de documentação, modelação e 

análise do processo atual da organização. Cabe reiterar que esta fase é de grande valia para 

processos já existentes nas instituições. Maranhão e Macieira (2010) citam que a fase de 

modelação do estado atual é conhecida como AS-IS e realizada após a fase de documentação e 

análise dos processos atuais das instituições. É importante frisar que nenhum modelo descreve 

fielmente a realidade organizacional. Com a modelação do estado atual dos processos, é 

possível identificar suas falhas e métricas para definição futura de indicadores. 

Com a modelação AS-IS é possível realizar uma modelação do estado futuro, 

consistindo em redesenho de processos ou até mesmo criação de novos. Este tipo de modelação 

de estado futuro é denominado TO-BE, que possui a condicionante de documentar tudo o que 

for necessário para suportar o redesenho (MARANHÃO; MACIEIRA, 2010). Em seguida, é 

interessante realizar entrevistas e/ou reuniões para identificar as particularidades e 

inconvenientes nos processos. Logo, há uma maior percepção dos processos, para redesenhar 

processos futuros apenas com melhorias pontuais. 

 A última fase deste ciclo exige a formação de todos os interventores dos processos, 

a fim de garantir a execução dentro da conformidade e de forma operacional. Faz-se necessário 
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o acompanhamento destes processos, objetivando o ajuste dos processos e atividades para 

consolidar o processo de melhoria contínua. 

A medição de desempenho é uma condição única para mensurar o desempenho 

organizacional, pois é possível avaliar o nível de sucesso dos objetivos. O elemento básico de 

um sistema de medição são seus indicadores, que irão retratar o comportamento das ações 

institucionais viabilizando comparações e previsão de potenciais problemas. Porém, para 

instaurar um sistema de medição é muito difícil, pois poderá causar resistências dentro da 

organização, afetando todas as fases do ciclo de vida demonstrados na Figura 8 até a análise 

dos resultados (MARQUES; ODA, 2012). 

 Para Mello (2009), é importante manter o bom senso no número de indicadores de 

desempenho, pois o excesso poderá ofuscar a compreensão dos fenômenos processuais, 

consumindo um número elevado de recursos e processamento de dados. 

 Teixeira, Grilo e Pereira (2013) introduzem o Business Process Modeling Notation 

(BPMN), caracterizado como uma notação proposta pela Business Process Management 

Initiative, desenvolvida em 2004, objetivando padronizar uma arquitetura para a gestão dos 

processos de negócios. Vale frisar que o BPMN não é a única notação para modelação de 

processos, contudo sua simplicidade e o fato de não estar condicionado a um único fornecedor, 

pode ser considerado um grande diferencial. 

 O BPMN é uma notação baseada em diagramas de fluxos que irão definir processos 

de negócios. No mercado existem inúmeras ferramentas para modelagem de processo, as open-

source mais comuns são BizAgi Process Modeler e o Tibco Business Studio, enquanto as que 

necessitam de licença são o MS Visio, o WebSphere Business Modeler e o Oracle Suite. Dentre 

as opções o MS Visio se destaca pela usabilidade intuitiva e por possuir diversas notações, 

principalmente as BPMN (TEIXEIRA; GRILO; PEREIRA, 2013). A Figura 9 demonstra a 

notação de um processo segundo as prerrogativas do BPMN. 
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Figura 9 - Notação BPMN 

 
Fonte: Teixeira, Grilo e Pereira (2013, p.34) 

 
 

 Ainda na Figura 9, o fluxo inicia no cliente, o qual define qual forma de pagamento 

será escolhida; caso seja dinheiro, o dinheiro será entregue enviando uma mensagem ao banco 

que irá verificar o saldo da conta deste cliente, que efetuará a transferência e emitirá uma guia 

de confirmação retornando a mensagem que emitirá um recibo finalizando o ciclo; caso o 

método seja o cartão de débito o cliente irá inserir uma senha e receberá ao final da operação 

um recibo. Diante do exposto, o gerenciamento e mapeamento dos processos garante 

previsibilidade nas ações que visam agregar valor. Isto favorece o processo de tomada de 

decisão para sanar ou mitigar efeitos de não-conformidades, que será detalhado no próximo 

tópico. 

2.3 Tomada de decisão 

A tomada de decisão ocorre quando há necessidade de escolher alguma, dentre 

várias alternativas, não existindo qualquer tipo de passividade. Assim, há um esforço da gestão 

para direcionar o mais acertadamente possível o processo que envolve a decisão, pois assim há 

garantias de menos problemas nos resultados a serem obtidos (NASCIMENTO; VALENTIM, 

2015). Na visão de Maximiano (2000), o processo decisório é um ingrediente básico e 

inseparável das atividades de planejamento, organização, direção e controle. 

Ainda segundo Nascimento e Valentim (2015), o processo de escolha deve ocorrer 

de forma inteligente e racional. Mas, é importante observar que nem sempre é possível realizar 
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escolhas totalmente racionais, pelo fato de nenhum ser humano possuir consciência total sobre 

seu conhecimento e percepções sobre a realidade. 

Chiavenato (2008) apresenta o conceito do modelo racional de tomada de decisão 

(ou modelo clássico), onde defende que os gestores tomam decisões utilizando ideias lógicas e 

buscam maximizar os resultados das organizações. Também fala do modelo racional limitado, 

o qual defende que as decisões, na realidade, nem sempre são fundamentadas integralmente na 

razão, pois há ocasiões em que a razão em concomitância com a intuição do gestor são 

consideradas no processo decisório. É importante enfatizar que, segundo o autor, intuição não 

é sinônimo de irracionalidade, ela leva em consideração as percepções e experiências anteriores 

dos tomadores de decisão. 

Dessa maneira, os gestores precisam de respaldo no momento da escolha dentre as 

mais diversas alternativas, a fim de escolher a opção que mais se ajusta ao contexto. Por este 

motivo, é comum a opção por soluções satisfatórias e razoáveis, fixando em critérios mínimos 

e viáveis de desempenho (TORRES JUNIOR; MOURA, 2011). 

Chiavenato (2008) classifica as decisões como: programadas, consideradas 

decisões rotineiras sobre assuntos que já foram analisados, existindo assim uma resposta 

padrão; não programadas, são típicas de problemas novos ou pouco frequentes, cabendo aos 

gestores analisar dados à sua disposição para tomar decisões. Maximiano (2000) demonstra 

outras formas de classificação de decisões conforme o Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Tipos de decisões 

 

Fonte: Maximiano (2000, p. 142) 

 

Nascimento e Valentim (2015) propõem que as decisões programadas são 

fundamentadas em dados adequados, repetitivos, em condições estáveis e imutáveis, ou seja, 

são dotados de previsibilidade. Já as decisões não programadas, são fundamentadas em dados 

incompletos ou únicos e novos, tomadas em condições dinâmicas e mutáveis. Essas condições 
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muitas vezes são consideradas imprevisíveis e as decisões, devido ao alto grau de incerteza, 

necessitam do julgamento pessoal do gestor. 

Davenport (1998) defende que a tomada de decisão em meio empresarial ocorre em 

três níveis: estratégico, tático e operacional. Cada um dos níveis possui exigências distintas no 

que se refere às características informacionais. Focalizando no nível estratégico, os gestores 

demandam informações resumidas e abrangentes; em contrapartida no nível operacional as 

informações devem ser detalhadas, atualizadas e precisas.  

A Figura 10 sintetiza o processo de tomada de decisão, conforme os níveis 

organizacionais. 

 
Figura 10 - Níveis da tomada de decisão 

 

Fonte: Gorry (1971, p. 59 apud WOODHEAD, 2006, p.21) 

 

Na propositura de Gorry (1971, p. 59 apud WOODHEAD, 2006), a Figura 10 

detalha as características de cada nível de tomada de decisão, onde há o detalhamento dos três 

níveis. No nível estratégico a fonte de informação é externa à organização, tais fontes podem 

fornecer informações antigas que serão utilizadas no planejamento estratégico organizacional. 

Seu uso será pouco frequente e devido ao alto grau de incertezas, sendo admissível baixa 

exatidão dos indicadores. Já no nível operacional, a fonte de informação é interna devendo 

possuir informações detalhadas; pelo fato deste nível lidar diretamente com atividades de rotina, 

requer que as informações sejam recentes devendo existir uma logicidade histórica no 

planejamento operacional, além de necessitar de um planejamento muito bem definido devido 

ao uso frequente das diretrizes por necessitar de um alto grau de exatidão. O nível tático, 

inerente ao nível gerencial, é o ponto médio entre os dois níveis citados anteriormente. 

Nascimento e Valentim (2015) ainda aprofundam a classificação de Maximiano 

(2000), enfatizando que as decisões estratégicas demandam uma maior variedade de 

informações por serem altamente complexas com problemas inéditos, podendo ser programas 
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e não programadas; as decisões táticas inerentes ao controle administrativo, possuem a 

característica de serem menos complexas, pois os problemas são conhecidos e podem ser do 

tipo programada e não programada; já as decisões operacionais são, em sua maioria, do tipo 

programada e seus procedimentos são estáveis e geram resultados imediatos. A simplificação 

dessa ideia pode ser constatada na Figura 11, “definindo quanto maior o nível hierárquico, 

maior o envolvimento e consumo de tempo com decisões estratégicas e menor envolvimento e 

consumo de tempo com decisões operacionais” (MAXIMIANO, 2000, p.145). 

 
Figura 11 - Nível estratégico e tipos de decisão 

 

Fonte: Freitas e Kladis (1995, p.9 apud NASCIMENTO; VALENTIM, 2015, p.40) 

 

Chiavenato (2008) cita duas visões sobre o processo decisório: a linear e a 

sistêmico. As características dessas visões podem ser evidenciadas na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Visões do processo decisório 

 

Fonte: Renó (2013, p.289) 

 

O autor enfatiza que o pensamento linear, considerado cartesiano, é a teoria mais 

pioneira derivada dos ensinamentos de Aristóteles, o qual pregava que os problemas devem ser 
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decompostos em diversas partes que serão analisadas individualmente. Já o pensamento 

sistêmico, considera a organização como várias partes interligadas, interagentes e 

interdependentes. Logo, a decisão não pode ficar restrita apenas em uma única área, deve-se 

levar em conta os efeitos em toda a organização (CHIAVENATO, 2008). 

A informação deve ser tratada como produto, após definir o contexto e a direção, 

estabelecendo um sentido natural de existência, aumentando, assim, o grau de assertividade no 

processo de tomada de decisão. Em suma, a informação deve possuir objetivo para conter 

potencial estratégico (SILVEIRA NETTO, 2017).  Ainda segundo os autores, a gestão 

estratégica da informação reforça a relevância das fontes de informação no processo de tomada 

de decisões, sendo necessária a incorporação de fontes formais e informais, bem como 

informações produzidas internamente e externamente. Logo, a informação é um recurso sine 

qua non às instituições, havendo uma necessidade crescente por uma base de dados 

diversificada, para subsidiar o processo de escolha alinhada com os objetivos organizacionais. 

 Para tanto, Leite e Rezende (2010) apresentam os sistemas de apoio a decisão 

(SAD), sendo o mais usual o Business intelligence (BI), caracterizado como a habilidade 

corporativa de explorar, analisar e utilizar as vastas informações provenientes das bases dados 

que auxiliarão no processo decisório. 

Esses sistemas armazenam e processam dados e informações, com a participação ativa 

dos sujeitos organizacionais, buscando realmente auxiliar na solução de problemas e, 

desse modo, apresentam ao tomador de decisão as alternativas possíveis para subsidiar 

a tomada de decisão. Algumas das funcionalidades desses sistemas são as pesquisas 

operacionais, programação linear, simulação, análise estatística, programação 

dinâmica etc. (NASCIMENTO; VALENTIM, 2015, p.44). 

 

 Silva e D'Agosto (2012) reiteram que, mesmo havendo um procedimento de cunho 

matemático formal associado a um método de previsão computacional, haverá limitações do 

próprio modelo utilizado, bem como da base de dados utilizada. Assim, independente das 

incertezas e dos efeitos não explicados pelos modelos, faz-se necessário o monitoramento 

comportamental dos resultados no transcorrer do tempo, objetivando a correção de falhas e 

medidas de contingências para correção dos comportamentos futuros. 

As informações necessárias à tomada de decisões de cunho estratégico 

normalmente são consideradas sigilosas ou apresentam um alto custo de acesso. É natural que 

as organizações criem barreiras ou reduzam os canais de comunicação, restringindo o acesso à 

informação de valor (SILVEIRA NETTO, 2017). 

  Por fim, Maximiano (2000), defende que as decisões são motivadas por problemas 

ou oportunidades. Para o autor, o processo de resolução de problemas possui quatro fases 

descritas na Figura 13. 
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Figura 13 - Processo de resolução de problemas 

 

Fonte: Maximiano (2000, p.148) 

 

A identificação do problema é o ponto de partida básico para se perceber a 

existência de algum impasse. Já o diagnóstico é a fase na qual o gestor terá que definir os 

objetivos e o foco causador dos problemas, havendo, assim, o mapeamento dos problemas.  A 

geração de alternativas é o processo de gerar novos horizontes que possibilitem solucionar os 

problemas, as alternativas normalmente são criadas baseadas em algum tipo de fundamento que 

deverão ser analisadas mediante a observação da relação custo x benefício. Por fim, a decisão 

propriamente dita é a escolha de uma ou mais alternativas como forma de solucionar um 

problema (MAXIMIANO, 2000). 

Com a racionalização administrativa do serviço público, boas práticas de gestão, 

anteriormente restritas aos entes privados, passaram a ser aplicadas nos entes públicos para 

maximizar o uso dos recursos diante das restrições orçamentárias. Assim, políticas e leis que 

impulsionam o controle por parte do cidadão aos entes públicos passaram a ser promulgadas. 

Neste diapasão, faz-se necessário conhecer as características de políticas públicas e a LAI. 

2.4 Políticas públicas e a Lei de Acesso à Informação 

Segundo Brasil (2016), a Lei de Acesso de Informação, 12.527/2011, juntamente 

com o Decreto 7.726/2012, regulamentam que as informações produzidas pelo Estado e 

conglomerados passam a ser acessíveis aos cidadãos e entidades nacionais, sendo o referido 

órgão responsável pelo monitoramento da aplicação da LAI no âmbito federal, assim como pelo 

treinamento e conscientização do direito ao acesso à informação. Em suma, União, Estados, 
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Municípios e Distrito Federal devem atender às prerrogativas da LAI, incluindo os integrantes 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da administração indireta.  

Com o processo de redemocratização pós 1980, juntamente com a democratização 

das TIC, as ações governamentais passaram a ser fiscalizadas não só pelos órgãos de controle 

do Estado, mas também pelos cidadãos. Surge o termo accountability, que traduzido significa 

controle, fiscalização, responsabilização ou prestação de contas (TORMES, 2015). 

O accountability é o conjunto de processos que objetivam selecionar, organizar e 

disponibilizar informações de interesse social. O mecanismo de accountability está diretamente 

interligado com o conceito de transparência pública, a qual preconiza a divulgação oportuna de 

todas as questões relevantes relacionadas à organização, inclusive situação financeira, 

desempenho, composição e governança da organização. A transparência pública possui um 

papel fundamental ao combate da corrupção e fornece elementos para que o Estado se torne 

efetivo (BRASIL, 2014). 

Assim, na sociedade atual, conhecida como sociedade da informação, 

potencializou-se uma revolução no âmbito dos valores sociais e culturais, causando ressonância 

na política e economia. A referida sociedade demanda o acesso imediato à informação, 

contornando os limites do espaço-tempo, sendo uma das maiores conquistas da humanidade 

(SANTOS; BERNARDES; ROVER, 2012). 

Secchi (2016) apresenta a definição de política pública como sendo um conjunto de 

diretrizes elaboradas para enfrentamento de problemas públicos. Logo, a LAI é uma política 

pública que segue as tendências mundiais, no que tange à transparência pública, satisfazendo o 

inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988, p.14). 

 

Conforme Santos, Bernardes e Rover (2012), a LAI é um grande avanço no que 

tange à participação social para a construção de uma sociedade que atenda aos anseios dos 

cidadãos. A referida lei é apenas um meio para que os integrantes sociais possam exercer a 

cidadania, controlando e fiscalizando as atividades do Estado, sendo este último obrigado a 

disponibilizar informações na rede sobre a estrutura, funcionamento e prestação de contas dos 

órgão e entidades públicas ou aqueles que recebem subvenções públicas. 

Cunha (2003) define os intrumentos de controle social como sendo:  

os meios de controle social têm como pilar a fiscalização das ações públicas, mas o 

seu papel é muito mais amplo. Visam, sobretudo, a indicar caminhos, propor 
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idéias e promover a participação efetiva da comunidade nas decisões de cunho 

público (CUNHA, 2003, p. 2). 

 

Para viabilizar o acesso, o Estado deve disponibilizar unidades físicas de 

atendimento e um sistema eletrônico. No caso do Governo Federal foi criado o Sistema de 

Informação ao Cidadão (SICs), sendo o e-SIC o sistema eletrônico que faz o intermédio entre 

o Cidadão e os Órgãos/Entidades da Administração Pública. Além isso, todas as informações 

de interesse público, independentemente de solicitações, devem ser disponibilizadas nos portais 

das entidades, devendo conter informações mínimas, com o objetivo de que o cidadão não 

precise solicitá-las, tal procedimento chama-se de Transparência Ativa (SANTOS; 

BERNARDES; ROVER, 2012). 

Brasil (2016) cita que há previsão tanto na LAI, como no Decreto 7.724/2012, sobre 

quais informações devem estar na transparência ativa, a saber:  

• Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos 

e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao 

público; 

• Programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade 

responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de 

resultado e impacto; 

• Repasses ou transferências de recursos financeiros; execução orçamentária e 

financeira detalhada; 

• Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além 

dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;  

• Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, 

função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer 

outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões 

daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme ato do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; etc... 

 

 Segundo Heinen (2014), a transparência passiva depende de uma solicitação do 

manifestante, podendo ocorrer por pedidos de acesso à informação via e-SIC ou canal 

apropriado. Quando o manifestante solicitar informações que sejam classificadas como ativas, 

deve o canal de comunicação orientá-lo sobre como encontrar a informação requerida na 

internet. Tal prática serve para motivar o cidadão a buscar informações, sem que haja a 
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necessidade de abertura de pedidos de informação e garantir a celeridade do processo de 

aquisição da informação. 

Ao realizar o pedido de acesso, o órgão ou entidade deve dispor imediatamente a 

informação demandada, na impossibilidade, será concedido um prazo de máximo de 20 dias, 

porrogável por mais 10 dias, devendo justificar ao demandante a ampliação do prazo aludido. 

É salutar que o serviço de busca e o fornecimento da informação sejam gratuitos, entretanto os 

custos da reprodução devem ser arcados pelo demandante, porém há uma orientação de abrir 

exceções quando os custos são irrelevantes no ato da reprodução (HEINEN, 2014).  

Santos, Bernardes e Rover (2012) detalham, caso o pedido de informação seja 

negado pela Administração Pública, esta deve justificar o porquê da negativa, cabendo ao 

requerente elaborar um recurso, caso não concorde com a resposta emitida. É importante frisar 

que a LAI, elenca diversas restrições à disponibilização da informação como: sigilo 

consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, sendo previstas na 

legislação fiscal, bancária, de serviços de mercado de capitais, comercial, entre outras. O prazo 

para recurso é de 10 dias, cabendo à autoridade máxima decidir sobre o tema em 5 dias. 

   Heinen (2014) exemplifica dois casos aludindo o inciso 3 do artigo 13 do Decreto 

7.724/12: 

• quanto aos pedidos de informação exigirem produção ou tratamento de dados 

que não sejam competência do órgão ou entidade; 

• quando os pedidos de informação exigirem trabalhos adicionais de análise, 

interpretação ou consolidação de informações. 

 

 Logo, o Órgão/Entidade fica obrigado a indicar o local, no qual encontram as 

informações do requerente, na impossibilidade do atendimento total do requerimento, cabe ao 

cidadão realizar o trabalho de análise, interpretação e consolidação dos dados. Salientando, os 

SIC não são obrigados a fornecer, legalmente, informações que fogem da competência dos 

Órgãos ou Entidades em questão, mas devem encaminhar ao local devido para que as 

informações sejam disponibilizadas. 

A LAI ainda estabelece o prazo máximo do sigilo conforme a classificação da 

informação: Ultrassecreta – 25 anos, Secreta – 15 anos, Reservada – 5 anos. No que tange a 

informação Ultrassecreta, o prazo pode ser prorrogado por uma única vez, caso as motivações 

para o sigilo ainda permaneçam. Destarte, a lei obriga que todo o ano deve ser publicado em 

meio eletrônico o rol de informações sigilosas que foram desclassificadas. Para as informações 

de cunho pessoal, a LAI prevê proteção de informações, entretanto apenas para as que não 
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englobam o conceito de informação pública, logo, tais informações serão disponibilizadas para 

a divulgação após o prazo de 100 anos, ressalvados os casos previstos em lei (HEINEN, 2014).  

Santos, Bernardes e Rover (2012) esclarecem que a CGU orienta que a 

primariedade da informação seja garantida, assim o SIC, ao fornecer a informação, deve inserir 

tarjas pretas em conteúdos sigilosos para que não haja intermediários entre a informação e o 

demandante.  

Brasil (2016) cita os mecanismos de diálogo permamente com a população: 

ouvidorias e os SIC. Tais mecanismos servem para produzir soluções para os cidadãos e o 

Estado, quando a soliticação é frequente, deve-se, buscar soluções que atendam às necessidades 

dos demandantes, ou seja, com qualidade. 

Dentro dessa compreensão, o papel do órgão/entidade e da própria OGU é de 

orientação. O cidadão deve ser instruído sobre o escopo da legislação de acesso a 

informações e sobre os canais específicos para o atendimento das demandas de 

natureza diversa, quando assim couber. A depender do caso, o SIC pode dar 

tratamento de Ouvidoria às manifestações oferecidas. Ainda quando estruturalmente 

separado da Ouvidoria, o trabalho em parceria com o SIC é fundamental para a 

aproximação entre a Administração e o solicitante, assim como para eventuais 

tentativas de resolução negociada de “conflitos” (BRASIL, 2016, p. 41). 

 

As ouvidorias públicas são canais de comunicação de controle e participação 

popular no acompanhamento e fiscalização da gestão da coisa pública e nelas são tratadas 

reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios aos serviços prestados pelo Estado. 

As ouvidorias reforçam a participação popular, proporcionando correlações e avaliações do 

governo de forma qualitativa (BRASIL, 2016). 

  Sendo o objeto de estudo deste trabalho, deve-se conhecer as particularidades da 

ouvidoria. 

2.5 A Ouvidoria na Lei de Acesso à Informação 

Conforme IPEA (2019), as ouvidorias são estruturas que favorecem o controle tanto 

no setor público como no privado, fazendo uso de coleta de manifestações da população em 

geral. No Brasil, a prefeitura de Curitiba foi a pioneira em implementar o serviço de 

atendimento ao cidadão, sendo que até 2002 havia aproximadamente 40 ouvidorias vinculadas 

à União, em 2006 esse número subiu para 120, atualmente, considerando as ouvidorias dos 3 

poderes e União, Estados e Municipios, esse número supera 896 ouvidorias (IPEA, 2019). 

Com o processo de redemocratização do Estado brasileiro e com a promulgação da 

Constituição de 1988, houve um fortalecimento na participação popular nas decisões da 

Administração Pública. Em 1992, a Lei 8.490/92 instituiu a Ouvidoria Geral da República 
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(OGU), vinculada ao Ministério da Justiça. Os Decretos 1796/96 e 2802/98 delegaram ao 

Gabinete do Ministro da Justiça o desenvolvimento das atividades da Ouvidoria – Geral 

(OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018). 

Em linhas gerais, de acordo com Brasil (2018b), as competências da OGU são: 

• Normativo: criar orientações normativas às ouvidorias federais, padronizando 

os aspectos gerais das atividades; 

• Tecnológico: obrigar o uso do sistema e-Ouv, sistema informatizado onde são 

recebidas as manifestações. O e-Ouv, instrumentaliza o controle dos prazos e o 

monitoramento das metas estabelecidas, além disso o referido sistema 

proporciona a integração com as várias ouvidorias federais, agilizando os 

encaminhamentos, bem como produção de dados estatísticos e gerenciais; 

• Formativo: inter-relacionar o Programa de Formação Continuada em 

Ouvidoria (PROFOCO), no qual objetiva o compartilhamento de experiências 

e produção de conhecimentos conjuntos e capacitação funcional; 

•  Monitoramento: acompanhar a atuação das ouvidorias no tratamento das 

manifestações recebidas, a fim de propor adoção de medidas de prevenção e 

correção de falhas. 

 

  De acordo com o Brasil (2018b), a análise das manifestações recebidas pela 

ouvidoria pode servir como base para que os gestores possam atuar na solução de problemas e 

melhorias estruturais, muitas vezes em consonância com as políticas públicas. A Figura 14 

demonstra essa relação, representando, assim, uma importante fonte de informações que 

possibilita, quando bem utilizada, o aperfeiçoamento de perspectivas e ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Figura 14 – Relacionamento entre a Administração Pública e o Usuário 

 

Fonte: Cardoso, Lima Neto e Alcantara (2013) 
 

 Conforme Iasbeck (2010), a função básica da ouvidoria é prover efetividade na 

troca bilateral de informações entre usuários e organizações, administrando variáveis que vão 

de simples intenções, conflitos, interesses e demais afetos, muitas vezes limitados pela 

línguística dos recursos formais. 

  Na visão de Cardoso (2010), as instituições, atualmente, são consideradas sistemas 

abertos, ou seja, interagem com o ambiente externo, havendo uma troca de influências. Logo, 

as ouvidorias são condicionadas a este tipo de ambientação, podendo ser classificadas em: 

• Reativas: reagem apenas se forem provocadas, apresentam como desvantagem 

o prejuízo social, pois já ocorreu; 

• Proativas: são aquelas que vislumbram sistematicamente as interações 

institucionais, atuando junto ao núcleo do poder efetuando sugestões e 

correções, objetivando evitar o prejuízo social.  

 

  Silva, Pedroso e Zucchi (2014) complementam Cardoso (2010), estabelecendo três 

tipos de ouvidorias:  

• Ineficiente: aquela que recebe manifestações, envolve usuários e profissionais, 

mas não consegue modificar situações indesejadas; 

• Burocrática: acolhe as manifestações no sentido de mitigar os problemas 

organizacionais; 
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• Eficaz: desenvolve estratégias com todos os envolvidos para reorganizar as 

políticas públicas. 

 

Segundo Pitchon (2012), cabe à ouvidoria receber, encaminhar e acompanhar, até 

a solução final, denúncias, reclamações e sugestões que tenham como objeto a resolução de 

erros, omissão e abusos. Cabe-lhe, ainda, a adoção de medidas de prevenção, correção e 

omissões nas prestrações de serviços, além da produção do nível de satisfação dos usuários. A 

Ouvidoria pode ainda propor medidas legislativas ou administrativas, permitindo a inserção dos 

cidadãos no controle de qualidade dos serviços públicos. Em linhas gerais, tais centros de 

atendimento servem como Ferramentas de Gestão. 

Para Lyra (2009), a maior parte das ouvidorias no Brasil foi criada no regime top-

down, ou seja, de cima para baixo, por norma editada pela autoridade fiscalizada, muitas vezes 

sem a participação dos colegiados máximos da instituição. Além disso, a nomeação do titular 

da ouvidoria é feita por livre escolha da autoridade fiscalizada, sendo sua atuação 

predominantemente voltada à busca da eficácia e modernização administrativa. 

A reforma do Estado, conduzida por Bresser Pereira, tendo como eixo suas famosas 

“organizações sociais”, atualiza, dando uma qualidade nova, ao propósito renovador, 

em relação ao serviço público, dos setores mais eclairés das elites brasileiras. Ela traz 

embutida, centralmente, o binômio modernização-participação (esta protagonizada 

essencialmente pelo “cidadão-cliente”, a ser efetivado sob a égide da eficácia 

gerencial e das leis do mercado (LYRA, 2001, p.118). Nos setores da administração 

pública que implementaram a reforma acima referida, passou a prevalecer “o agir 

empresarial ‟cuja avaliação qualitativa é virtualmente objetivada na abertura 

conceitual do que se convencionou chamar de satisfação do usuário, em regra reduzida 

a cálculos de demanda” (GOMES, 2000, p.95 apud LYRA, 2009, p. 3) 

 

   Brasil (2018a) enfatiza que as ouvidorias também desempenham papel pedagógico, 

pois atuam de maneira informativa, provendo aos usuários conhecimentos sobre seus próprios 

direitos e responsabilidades, favorecendo o desenvolvimento de capacidades críticas e 

autonomas. Assim, a ouvidoria deve ser norteada pelo princípio da impessoalidade, 

reconhecendo os usuários como sujeitos de direitos, sem que haja qualquer distinção, exceto 

quando houver norma específica para tal, como por exemplo o estatuto do idoso. 

  Lyra (2009) cita que a ouvidoria proporciona mobilização de vários setores da 

sociedade, tais condições favorecem o estabelecimento de decisões button-up, de baixo para 

cima. De fato, a ouvidoria não é o único canal no qual circulam as trocas informacionais. Ela 

ganha destaque por intermediar ou mediar questões polêmicas e controversas. Normalmente, 

quem faz uso dos recursos da ouvidoria, são os prejudicados, geralmente submetidos a condição 

de hipossuficiência. Trabalhar com informação demanda complexidade, pois a interação de 
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fluxos informacionais muitas vezes gera resistências, as quais limitam a divulgação das 

informações (IASBECK, 2010). 

  Brasil (2018b) orienta a realização de um delineamento específico de prazos e 

fluxos, sendo assim é fundamental o estabelecimento de atos normativos (portarias, regimentos 

internos etc.) para garantir a regularidade dos serviços prestados pela ouvidoria, logo haverá 

consolidação dos fluxos de rotina gerando uma independência funcional. O ouvidor é peça 

fundamental nesse processo, pois é a pessoa que estabelece relações, abre diálogos e consolida 

a comunicação entre as partes. Na Figura 15 pode-se evidenciar as características/competências 

recomendadas a um ouvidor. 

 

Figura 15 - Características do Ouvidor 

 

Fonte: Brown e Marriot (1999 apud BRASIL, 2018b) 

 

Em síntese, é necessário que os ouvidores conheçam os limites e as possibilidades 

das suas ações, valorizando a cidadania, assim a qualidade deixará a área puramente técnica, 

agregando valor, com o compromisso da melhoria contínua (CARDOSO, 2010). 

Complementando Cardoso (2010), Costa et al. (2010) detalham que a ouvidoria é 

uma grande ferramenta para identificar problemas apontados pelos usuários, a satisfação deles 

tem sido utilizada para avaliar a qualidade dos serviços.  

A avaliação das informações pedidas e prestadas pelos usuários tem sido ferramenta 

de mediação para promover modificações nos sistemas, direcionando à qualidade e 

esclarecimento dos problemas organizacionais, tal avaliação permite a coleta de informações, 

conhecimento de pontos críticos que necessitam de investimentos e/ou correções. O 

levantamento das necessidades é fundamental para viabilizar o planejamento e 

desenvolvimento de ações. Em suma, as avaliações servem para aferir  a capacidade 

organizacional e promover a aprendizagem organizacional em busca da efetividade dos 

processos, auxiliando a tomada de decisão (COSTA et al., 2010).  
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  A Ouvidoria Geral de Minas Gerais (2015) enfatiza que deve haver diferenciação 

do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), Fale Conosco e Órgãos/Entidades que fiscalizam 

e controlam os serviços realizados pela Administração Pública, pois as ouvidorias são a última 

instância quando todas as possibilidades de solução de problemas são esgotadas. O Quadro 2 

demonstra as diferenças básicas dos pontos anteriormente citados. 

 

Quadro 2- Diferenças entre Ouvidoria e Fale Conosco 

Fonte: Ouvidoria Geral de Minas Gerais (2015) 

 

 Conforme a Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo (2018), primordialmente, para 

que haja consolidação das atividades da ouvidoria é necessário o estabelecimento de três 

condições: 

• Criação de normas para regulamentar seu funcionamento geral; 

• Adesão dos agentes públicos e sociedade cívil, assim tais participantes darão 

suporte às ações da ouvidoria; 

• Ciência das variáveis ambientais e questão do Órgão/Entidade, no qual a 

ouvidoria será implantada. 

De acordo com Brasil (2017a), inicialmente, o Poder Executivo, seja ele União, 

Estados e Municípios, deve editar uma norma de funcionamento da ouvidoria, podendo ser Lei, 

Decreto ou Portaria que trate de: 

• Estabelecer as competências da ouvidoria dentre elas: receber as manifestações 

dos cidadãos e respondê-las, cobrar internamente as respostas demandadas pelo 

cidadão, oferecer canais de comunicação de fácil acesso da população, propor 

mudanças considerando as manifestações recebidas dos cidadãos etc.; 

• Definir a escolha do ouvidor e o prazo do mandato. A escolha pode ser via 

eleição, indicação ou lista tríplice; 

• Delinear as atribuições do ouvidor – chefe, garantindo a autonomia em sua 

atuação, bem como disposições gerais do cargo; 

OUVIDORIA FALE CONOSCO 

Lida com a exceção Lida com a rotina 

Atua estrategicamente Atua operacionalmente 

Atende em última instância Atende situações rotineiras 

Atende personalizadamente Atende despersonalizadamente 

Atua na mediação de conflitos Limita-se ao recebimento e registro da solicitação 
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• Estruturar a ouvidoria, provendo áreas internas, orçamento e criação de cargos 

específicos para desenvolvimento das funções; 

• Vincular a ouvidoria na estrutura organizacional; 

• Apontar quais os canais de atendimento serão disponibilizados, bem como 

prazos para aplicações dos procedimentos, fluxos de informações. 

 

A Ouvidoria Geral de Minas Gerais (2015) recomenda a alocação do profissional 

que atuará no setor, que deverá ter formação e capacitação compatíveis com as exigências 

técnicas inerentes ao cargo. Contudo, Brasil (2017a) demonstra a possibilidade de atender esse 

requisito, pois em alguns casos, o ouvidor não detém os requisitos técnicos básicos para a 

função, devendo possuir experiência na prevenção e resolução de conflitos, atendimento ao 

público, habilidades interpessoais de gerenciamento de equipes e articulação com os diversos 

gestores da unidade. 

  Brasil (2018b) orienta que as ouvidorias que prestam atendimento presencial, 

devem ser localizadas na entrada da instituição, sendo um local de fácil acesso e de boa 

visibilidade. Para as que não realizam atendimento ao público, podem ser instaladas em locais 

distantes, e por isso é imprescindível o investimento em placas de sinalização das áreas e 

atividades prestadas.  

  É fundamental conhecer o público da ouvidoria, pois, a depender do perfil dos 

cidadãos, será necessário elaborar abordagens diferenciadas para o sucesso do objeto fim do 

setor. Além disso, a equipe deve dispor de pessoas cordiais e empáticas, que detenham domínio 

na língua portuguesa, bem como de pessoas que realizem rotinas administrativas 

(OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018). 

  Para Brasil (2018b), toda a equipe deve ser capacitada para aplicar a linguagem 

cidadã, a qual consiste no emprego de uma linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão, 

evitando, assim, o emprego de jargões e termos técnicos. Há também a necessidade de aplicar 

a linguagem corporal, na qual o atendente deve possuir uma postura aberta e receptiva ao 

manifestante. 

  A instuição deve, ainda, prover canais de comunicação como atendimento pessoal, 

telefônico e virtual, além de disponibilizar uma sala individual para atendimentos para reservar 

a privacidade do manifestante; é importante ressaltar que tal sala não deve constar objetos que 

possam ser usados como armas (tesouras, copos, garrafas de vidro etc.). Durante o atendimento 

presencial, é necessária a presença de pelo menos dois servidores da ouvidoria; tal medida serve 
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para garantir a segurança dos servidores, bem como reduzir casos de corrupção dos agentes 

públicos (BRASIL, 2017a).  

  Conforme a Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo (2018), a Tecnologia da 

Informação (TI) é um recurso essencial para dinamizar as atividades da ouvidoria, seja como 

canal de entrada, seja como apoio na gestão das manifestações e organização dos 

procedimentos. Sendo assim, a organização deve estruturar a ouvidoria com todo o suporte 

tecnológico necessário como computadores, infraestrutura de rede, equipamentos de telefonia 

e softwares específicos. 

  Inicialmente, deve-se definir quais os tipos de manifestações que serão acolhidas 

pela ouvidoria. Brasil (2018b) recomenda cinco tipos de manifestações: 

• Denúncia: É a comunicação de prática de ato ilícito, demandando uma solução 

do manifestado; 

• Reclamação: É a demonstração de alguma insatisfação ao serviço prestado; 

• Solicitação: É o requerimento de algum serviço específico, podendo ser material 

ou não; 

• Elogio: É a demonstração de satisfação pelo serviço ofertado; 

• Sugestão: É a proposição de ideias que objetivam melhorar e/ou aperfeiçoar 

serviços. 

 

Para a Ouvidoria Geral de Minas Gerais (2015), cabe a cada ouvidoria estabelecer 

a forma mais adequada de tramitação das demandas, tendo em vista suas restrições. Assim, ao 

receber alguma manifestação deve-se realizar as seguintes etapas: 

• Recebimento: É o ato de receber a manifestação do cidadão, cabe a ouvidoria 

dar seguimento, observando o fluxo do processo previamente definido; 

• Análise: É a averiguação do teor da manifestação, caso as informações atendam 

os requisitos, haverá o encaminhamento para o setor destino; 

• Encaminhamento: É quando a manifestação é encaminhada ao setor destino, é 

recomendável informar ao cidadão a efetivação do encaminhamento; 

• Acompanhamento: É dever da ouvidoria acompanhar o trâmite processual da 

manifestação, a resposta do setor destino deve ser clara e objetiva, caso não 

atenda este requisito, deve-se reiterar o pedido esclarecendo a elucidação de 

pontos obscuros; 
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• Resposta ao manifestante: É o feedback da manifestação do cidadão, sendo o 

esgotamento de todas as diligências; 

• Encerramento: É o encerramento, mediante uma resposta satisfatória, sendo 

considerada uma resposta elucidativa, objetiva e completa. 

 

A Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo (2018) demonstra um procedimento 

genérico do fluxo de processo de uma manifestação, no qual atende os requisitos de boa parte 

das ouvidorias (Anexo A). 

Já a Ouvidoria Geral de Minas Gerais (2015) orienta definir o organograma da 

organização vinculando a ouvidoria diretamente ao gabinete do gestor máximo. Em linhas 

gerais, na organização da ouvidoria existe o gabinete do ouvidor-geral e do ouvidor-geral 

adjunto que ocupam o patamar mais alto e central organizacional, a fim de garantir sua 

autonomia perante os demais setores. 

Segundo Abrarec (2018), a definição dos fluxos de trabalho é algo rotineiro nas 

atividades que abarcam a ouvidoria, pois um dos seus objetivos é atender aos anseios, dentro 

do possível, dos cidadãos; todavia, alguns itens abaixo citados devem ser permanentemente 

levados em consideração: 

• Canais de acesso à ouvidoria: Condição preponderante para dimensionar a 

equipe de trabalho; 

• Registro das demandas: É a geração de um número de protocolo da 

manifestação, tal procedimento facilitará a consulta em momento futuro, bem 

como o controle da movimentação da demanda; 

• Modelo de atuação: Definição do fluxo das manifestações, assim o manifestante 

ficará informado sobre o registro da demanda, prazo para resposta e tratativas 

até o encerramento; 

• Autonomia e alçada: É o estabelecimento de mecanismos que garantam a 

autonomia nas atividades e orçamento da ouvidoria, devendo ser sempre 

divulgado, pois isto garantirá rapidez nas soluções, bem como proporciona 

transparência nas ações do referido setor; 

• Acordos de nível de serviço: É a negociação com as áreas internas para 

cumprimento dos prazos da ouvidoria, definindo regras e indicadores de 

desempenho; 
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• Informes e relatório: São os produtos decorrentes da atuação da ouvidoria, no 

qual se deve estabelecer uma periodicidade dos relatórios e informes, 

fornecendo assim insumos para a melhoria contínua da organização; 

• Recomendações e melhorias: É a descrição dos fluxos de melhorias 

organizacionais, deve ser estabelecido responsabilidades de cada área 

funcional, prazos para análises das recomendações, responsáveis pelas decisões 

ou recusas. 

 

Segundo Brasil (2017a), a manifestação deve ser direcionada à ouvidoria do 

Órgão/Entidade responsável vinculado à União, logo todos devem possuir uma ouvidoria ou, 

na falta dela, um setor que promova o recebimento das manifestações. Brasil (2018b) detalha 

que, nas demais esferas, as quais recebem recursos federais por meio de transferências 

voluntárias, devem obrigatoriamente instituir uma ouvidoria. A Figura 16 demonstra o 

funcionamento das ouvidorias federais.  

 
Figura 16 - Diagrama de funcionamento das ouvidorias Federais 

 
Fonte: Cardoso, Neto e Alcantara (2013) 

 

 De acordo com Brasil (2017a), as ouvidorias devem responder às manifestações de 

forma conclusiva em até 30 dias contados a partir do seu recebimento, podendo este prazo ser 

prorrogado por igual período, devendo ser justificada a prorrogação. O Decreto 9.492/18 

estabelece quando o cidadão complementar sua manifestação, o prazo será suspenso e será 

aberto um novo prazo de 30 dias. Salienta, ainda, que o pedido de complementação só deve ser 

realizado quando a manifestação original carecer de informações que viabilizem a efetivação 

das ações da ouvidoria. Cabe ressaltar que não se deve aceitar pedidos de complementação 

sucessivos, haja vista que as áreas responsáveis pelas providências devem responder aos 
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pedidos da ouvidoria dentro de no máximo 20 dias, podendo ser prorrogado por igual período 

mediante justificativa expressa. A Figura 17 demonstra a simplificação da referida normativa 

(BRASIL, 2018b). 

 

Figura 17 - Detalhamento dos prazos 

 

Fonte: Brasil (2018b) 

 

Sintetizando Brasil (2017a), considerando as prorrogações, a ouvidoria terá um 

prazo total de 60 dias para emitir uma resposta conclusiva, enquanto as áreas internas possuem 

40 dias para prestarem esclarecimentos.  

Vale ressaltar que, segundo Brasil (2018b), a Administração deve proteger o 

denunciante para que o mesmo não seja alvo de retaliações. Assim, Brasil (2017b) assegurou 

ao manifestante a proteção de suas informações pessoais como direito básico, dando-lhe a opção 

de ter sua identificação protegida com restrição de acesso. 

Conforme Brasil (2017a), após a estruturação total da ouvidoria, é necessário 

efetuar a divulgação dessa ferramenta inclusiva, pois de nada adianta haver uma gama de 

investimento se não houver o cumprimento do seu papel. É imprescindível o apoio dos gestores 

máximos para que o setor consiga realizar seu trabalho dentro da estrutura administrativa, logo 

é conveniente que a ouvidoria detenha uma página própria nos portais organizacionais, para 

divulgar suas ações, além do endereço, horário de atendimento, canais de atendimento 

disponíveis, nome do ouvidor, estrutura organizacional, relatórios, discriminação das 

manifestações recebidas e prazos de atendimento. No geral, deve-se incentivar que o cidadão 
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participe da gestão pública denunciando, reclamando e propondo sugestões de melhorias à 

Administração. 

Uma das principais atribuições da ouvidoria é fornecer informações sobre as 

necessidades dos cidadãos, com o objetivo de viabilizar o processo de melhoria contínua. Logo, 

um adequado sistema de registros facilitará o levantamento e o acesso aos dados da 

organização. É recomendado planejar a criação de indicadores para promover a confiabilidade 

e utilidade dos números (ABRAREC, 2018). 

 Brasil (2018b) cita que os indicadores são instrumentos de gestão que garantem o 

monitoramento e avaliação das políticas implementadas. Em suma, tais instrumentos traduzem, 

em termos operacionais, conceitos abstratos servindo para: 

• Simplificar o planejamento; 

• Mensurar os resultados organizacionais; 

• Fortalecer o processo de tomada de decisão; 

• Viabilizar a melhoria contínua dos processos da organização; 

• Realizar análises comparativas de desempenho interna e externamente à 

instituição. 

 

  Abrarec (2018) cita alguns exemplos de indicadores para ouvidoria: 

• Quantidade de demandas recebidas, encerradas e em análise; 

• Quantidade de demandas por canal ( telefone, internet, atendimento presencial); 

• Quantidade assuntos demandados; 

• Prazo médio de respostas; 

• Cumprimento do prazo de respostas; 

• Quantidade de demandas procedentes e improcedentes; 

• Satisfação do cliente; 

   

  Brasil (2018b) demonstra a recomendação da lei 13.460/2017 que durante o 

processo de escolha dos indicadores de desempenho, deve-se levar em consideração: 

• Relevância: Os indicadores devem ser relevantes para organização, retratando 

aspectos da realidade; 

• Disponibilidade: Facilidade no acesso e coleta; 

• Baixo custo de obtenção: O custo de obtenção deve ser acessível, assim não 

inviabilizando o processo de aquisição; 
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• Confiabilidade: os indicadores devem ser confiáveis para que a análise tenha 

credibilidade; 

• Rastreabilidade: Facilidade no registro, manutenção e e identificação das fontes 

de dados; 

• Estabilidade: Deve permitir o estabelecimento de séries históricas; 

• Simplicidade: Os indicadores devem ser de fácil interpretação; 

• Sensibilidade: é a capacidade de perceber as alterações das atuações realizadas. 

 

   Com a atuação das ouvidorias, é possível estabelecer pesquisas de satisfação que 

surgem como instrumento relevante para avaliar as políticas públicas, na perspectiva do cidadão 

(BOLZAN et al., 2012). 

  Brasil (2018b) cita que existem três tipos de indicadores: 

• Indicadores de eficácia: Mensuram a quantidade e qualidade de produtos e 

serviços; 

• Indicadores de efetividade: Mensuram a transformação na realidade do entorno, 

no que cerne a ouvidoria, a satisfação do usuário é um exemplo de indicador de 

efetiviadade; 

• Indicadores de eficiência: Correlacionam os produtos/ serviços com o custo. 

 

  É importante salientar que há diversas metodologias para criação de uma ouvidoria, 

todavia foram verificados diversos pontos em comum havendo, apenas, desmembramento ou 

fusão de alguns dos passos anteriormente descritos. Durante a pesquisa verificou-se que, mesmo 

havendo essa diferença, o objetivo é único. 

  A partir do embasamentos teóricos apresentados previamente, faz-se necessário 

elucidar qual o perfil metodologico aplicado nesta pesquisa. Dessa forma, a próxima seção 

explanará os aspectos metodológicos deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Martins (2016), a metodologia busca definir o escopo da pesquisa no que 

concerne a finalidade e os meios empregados, os mecanismos para efetivar a forma da coleta e 

o tratamento dos dados. 

A pesquisa que norteou o desenvolvimento deste trabalho é de natureza descritiva, 

com abordagem quantitativa e qualitativa, bem como foi estabelecida a estratégia de estudo de 

caso. Durante a fase de coleta de dados foram utilizados os relatórios de gestão da SEMA e 

outras informações disponibilizadas pela instituição, ou seja, foi realizada uma análise 

documental com os dados situados no portal da transparência do município. Vale enfatizar que 

a coleta de dados respeitou as regras de distanciamento social impostas pela pandemia, 

utilizando-se o aplicativo Whatsapp para viabilizar a coleta de dados. 

As pesquisas descritivas servem para dirimir fenômenos, situações, contextos e 

eventos, detalhando suas manifestações (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Já a 

estratégia de estudo de caso, segundo Branski, Franco e Lima Jr (2010), é um método de 

pesquisa no qual utiliza variáveis qualitativas coletadas a partir de eventos reais, com o intuito 

de explicar, explorar e descrever fenômenos inseridos em um determinado contexto. Sendo 

assim, busca-se detalhar as características da ouvidoria da SEMA, a partir da avaliação dos 

seguintes fatores: o comportamento dos fluxos de informações; a efetividade da gestão de 

processos; como as manifestações podem auxiliar no processo de tomada de decisão e a 

convergência com a LAI. 

No que tange aos dados, foi realizado um estudo de abordagem quantitativa com as 

manifestações apresentadas pelos usuários da SEMA, onde foram colhidos os principais dados 

sobre o tema no portal da transparência de Aracaju, a fim de verificar a convergência com a 

LAI. Dessa maneira, Earp e Hildenbrand (2016 apud HOMRICH, 2018) apresentam que a 

escolha da forma de abordagem depende do objeto de estudo e das características da 

investigação. Para tanto, é necessário conhecer as particularidades e limitações da abordagem 

a ser aplicada. 

Na visão de Bogdan e Biklen (1994 apud HOMRICH, 2018), os dados são provas 

e pistas que afugentam uma especulação não fundamentada. Para garantir a qualidade da coleta 

dos dados, as informações fornecidas pela SEMA foram sistematizadas, a fim de expor as 

particularidades do sistema de ouvidoria ambiental (SOA).  
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Os dados foram tratados utilizando-se o software MS Excel para efetuar estatísticas 

do tipo descritiva, ilustrações gráficas e informações de tendências. Para representar o 

organograma, fluxo de trabalho e informações, foi utilizado o software MS Visio. 

No cerne da pesquisa qualitativa foram pontuadas as particularidades sob a visão 

dos responsáveis pelo tratamento das denúncias, como forma de alinhar e descrever a lógica da 

gestão da informação na ouvidoria da SEMA. Inicialmente, para viabilizar todas as atividades 

da pesquisa, foi necessária a obtenção de informações junto aos responsáveis pelo planejamento 

da SEMA, a fim de identificar o organograma, o fluxo de documentos da ouvidoria e os 

principais problemas inerentes da atividade na secretaria que impedem a convergência com a 

LAI. 

Para a realização desta pesquisa, foi necessário o contato com humanos. Assim, 

para Mângia (2010), em relação aos aspectos centrais na análise ética das pesquisas envolvendo 

seres humanos, o pesquisador deve prezar pela defesa da dignidade, autonomia e proteção dos 

sujeitos da pesquisa, assim como o consentimento e esclarecimento de forma livre dos sujeitos 

envolvidos. A autora ainda complementa que todas as áreas de conhecimento, ao utilizarem 

seres humanos na pesquisa, devem obedecer a uma metodologia adequada dando preferência 

aos indivíduos com autonomia plena.  

A maior parte das pesquisas em ciências sociais envolve contatos, íntimos diretos e 

mais ou menos perturbadores com os detalhes imediatos da vida contemporânea, 

contatos de um tipo que dificilmente pode deixar de afetar a sensibilidade das pessoas 

que os realizam. E, como toda disciplina é o que fazem dela as pessoas que a praticam, 

tal sensibilidade está inserida em sua constituição do mesmo modo como as 

sensibilidades de uma época se inserem na cultura dessa época. Uma avaliação das 

implicações morais do estudo científico da vida humana que não se limite a elegantes 

zombarias ou celebrações inconsequentes deve começar por uma análise da pesquisa 

social científica como uma modalidade de experiência moral (GEERTZ, 2001, p. 31 

apud SEVERINO, 2015, p. 10). 

 

 No planejamento da entrevista foi considerado um espaço amostral de duas 

pessoas, contudo apenas um entrevistado consentiu colaborar com a pesquisa, atendendo 

plenamente a propositura de Mângia (2010) quanto ao direito do entrevistado participar ou não 

do trabalho, atendendo as considerações éticas através do termo de livre consentimento e 

esclarecido (Apêndice A). Frisa-se, ainda, que a pesquisa em questão foi submetida para 

apreciação dos aspectos éticos no Comitê de Ética da Universidade Federal de Sergipe, sendo 

aprovada no dia 03/07/2020, conforme o Anexo B. 

 Assim, a entrevista contou com um roteiro de vinte e quatro perguntas (Apêndice 

B), as quais proporcionaram não só a percepção do entrevistado, mediante a mensuração das 

palavras mais representativas em suas respostas, como também detalhes sobre o sistema de 
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gestão da ouvidoria do órgão em questão. O participante respondeu todas as perguntas via 

mensagem de áudio no aplicativo Whatsapp, sendo que a transcrição pode ser apreciada no 

Apêndice C. 

Com a transcrição, utilizou-se o mecanismo de busca do MS Word, para quantificar 

a frequência das palavras com relevância para a pesquisa. Em seguida foram realizadas 

operações estatísticas no MS Excel utilizando estatística descritiva, a fim de se conhecer o grau 

de representatividade destas palavras, caracterizando o emprego da análise de conteúdo. 

Bardin (2004) detalha que a análise de conteúdo consiste em um conjunto técnicas 

de análise de comunicação com procedimentos sistemáticos e objetivos, a fim de descrever o 

conteúdo das mensagens para obter indicadores quantitativos ou não, permitindo realizar 

inferências relativas às condições de produção/recepção das mensagens. Em suma, a análise de 

conteúdo permite descrever o texto segundo sua forma, objetivando perceber símbolos 

empregados, palavras, temas, expressões, frases. Tudo isso tem o intuito de verificar as 

tendências dos textos e adequação de conteúdo. 

A análise de conteúdo apresenta as seguintes etapas no seu processamento: 1) Pré-

análise: nesta etapa, o pesquisador vai realizar a “escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação final”; 2) Descrição analítica: o material 

é submetido a um estudo aprofundado orientado pelas hipóteses e pelo referencial 

teórico. Procedimentos como a codificação, a categorização e a classificação são 

básicos nesta fase. Buscam-se sínteses coincidentes e divergentes de ideias; 3) 

Interpretação referencial: a reflexão, a intuição com embasamento nos materiais 

empíricos estabelecem relações, aprofundando as conexões das ideias. Nessa fase, o 

pesquisador aprofunda sua análise e chega a resultados mais concretos da pesquisa 

(BARDIN, 2004, p. 89). 

 

A SEMA instituiu um sistema de informações gerenciais como forma de facilitar 

os trâmites processuais, devendo o mesmo ser observado e estudado levando em conta os 

impactos de sua implementação. Logo, os fatores elencados para avaliar este sistema estão 

descritos no Quadro 3. 

Quadro 3 - Itens de avaliação 

Quais os sistemas que auxiliam os processos da ouvidoria? 

O fluxo de informação é adequado? 

Há detalhamento do fluxo processual? 

As informações são utilizadas no processo decisório? 

Qual o grau de convergência da ouvidoria com a LAI? 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Para os procedimentos de análise propostos por Moraes (1999), quatro etapas 

foram realizadas a partir dos dados fornecidos pela SEMA: preparação das informações; 
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unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; agrupamento das unidades por 

categoria e descrição. Os dados foram coletados a partir do site Transparência Aracaju, 

relatórios de gestão, planejamento estratégico e plano de ação. Com isso caracteriza-se, 

também, a realização de uma pesquisa documental. Deve-se enfatizar que como o autor deste 

trabalho laborou entre os anos de 2014 a 2017, foi possível apresentar uma percepção mais 

aguçada das particularidades desta secretaria. 

Além disso, foi realizada entrevista com os representantes da ouvidoria, a fim de 

colher maiores informações sobre o fluxo de informação, procedimentos processuais, 

indicadores e quantidade de manifestações mensais. 

 Segundo Ferreira (2015), o quantitativismo está diretamente relacionado com a 

corrente de pensamento empirista e positivista. Logo, o empirismo entende que o conhecimento 

científico está nos fatos, já o positivismo preconiza que o avanço tecnológico é motivado 

decorrente das ciências naturais. O autor reforça Hughes que considera os dados brutos; 

observáveis e objetivos; representam a realidade, devendo haver uma interpretação e 

compreensão dos dados brutos. 

Wilson (1986) propõe que, do ponto de vista quantitativo, uma pesquisa provará 

sua validade científica quando der margem para classificação, testagem de hipóteses, medição 

e tabulação. Logo, esta propositura se adequa totalmente à realidade da pesquisa. 
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4 DIAGNÓSTICO  

Para melhor elucidação da problemática elencada neste trabalho, é importante 

conhecer as particularidades do objeto de estudo e o contexto no qual está inserido. Logo, é 

bastante relevante a apresentação histórica da SEMA, suas ações, conquistas, número de 

servidores e orçamento. Para tanto, esta seção iniciará com a contextualização da secretaria, em 

seguida análise SWOT do setor de ouvidoria, por fim as características e particularidades do 

referido setor. Ao final, será demonstrado o plano de intervenção que tem como objetivo atingir 

o escopo deste trabalho. 

4.1 Contextualização 

Segundo Silva (2017a), com o crescimento desordenado dos centros urbanos houve 

um aumento na discussão sobre os impactos socioambientais e os desafios a serem enfrentados 

pelo poder público e a sociedade em geral. Logo, há uma orientação do poder público em 

estabelecer diretrizes estratégicas para mitigar os efeitos da exploração ambiental. A gestão 

ambiental ganha destaque no alinhamento estratégico, sendo preponderante conhecer todas as 

fontes de informação para estabelecer ações inteligentes e efetivas (SILVA, 2017a). 

Na definição de Santos (2004), gestão ambiental compreende todas as ações de 

integração entre planejamento, gerenciamento e política ambiental. Nessa linha, entende-se 

como planejamento ambiental o estudo que tem a finalidade e adequação do uso, controle e 

proteção do meio ambiente, levando em conta as aspirações sociais e governamentais. 

A SEMA foi criada mediante lei 4359/2013, pelo então prefeito João Alves Filho. 

Aracaju era uma das poucas capitais que não dispunha de uma Secretaria do Meio Ambiente. 

O prefeito, na época, incumbiu ao Promotor do Ministério Público Estadual e Professor da 

Universidade Federal de Sergipe, Eduardo Matos, administrar este órgão ambiental 

(ARACAJU, 2014b). A estrutura organizacional nesse período é representada na Figura 18. 
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Figura 18 - Estrutura organizacional SEMA, 2013 

 

Fonte: Aracaju (2014b, p. 5) 

 

Além disso, após realizar o planejamento estratégico no ano de 2014, a SEMA 

chegou às seguintes definições: 

 

MISSÃO: “preservar a vida e o ambiente através da execução da política municipal 

do meio ambiente de Aracaju, contribuindo com a sustentabilidade e equilíbrio do 

planeta”. 

VISÃO: “tornar-se referência estadual como órgão público de preservação da vida e 

do ambiente”. 

VALORES: a) Comprometimento; b) Honestidade; c) Transparência; d) 

Conhecimento; e) Igualdade; f) Respeito; g) Eficácia; h) Eficiência (ARACAJU, 

2014b, p. 4) 

 

Em maio de 2014, foram promulgadas as leis 4376, 4377 e 4378, que criaram o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), o Fundo Municipal do Meio Ambiente 

(FMMA) e 42 cargos de analista ambiental e 22 cargos de técnico ambiental, bem como as 

estruturas necessárias para implantação da gestão ambiental em Aracaju (ARACAJU, 2014b). 

Cabe ressaltar que, segundo os estudos de Silva (2017a), a secretaria possui em seu quadro 102 

servidores dentre eles concursados e comissionados. 

O CMMA tem por finalidade formular e propor diretrizes de ação governamental na 

área ambiental e atuar no controle social de políticas públicas de proteção e 

preservação do meio ambiente. Em julho de 2014 foram instituídas as 7 câmaras 

técnicas, que estruturam o conselho, para tratar de temas específicos relacionados ao 

meio ambiente. As câmaras são as seguintes: Agenda 21 Municipal; Saneamento 

Ambiental; Patrimônio Hídrico; Educação Ambiental; Zoneamento Ambiental; 

Fiscalização Ambiental e Gestão de Unidades de Conservação e Proteção da 

Paisagem; Especializada em Recursos Administrativos e de Apreciação de Assuntos 

Jurídicos.   (ARACAJU, 2014, p. 72) 
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Silva (2017a, p.37) cita “Outra significativa fonte de recursos para o órgão 

ambiental que é o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), pois no âmbito municipal 

este fundo serve de suporte para o desenvolvimento de projetos ambientais.”. 

Em abril 2014 celebrou-se o Convênio de Cooperação Administrativa entre a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) e a Administração Estadual do Meio 

Ambiente (ADEMA), permitindo que o município exerça o licenciamento e a fiscalização das 

atividades consideradas de baixo impacto ambiental no município de Aracaju (ARACAJU, 

2014b). 

Analisando as informações do quadro de detalhamento de despesas (QDD), 

disponível em Aracaju (2019a), obtêm-se as informações dispostas nas Tabela 1 e Tabela 2, 

sobre os orçamentos da SEMA e do FMMA de 2014 a 2019. 

 

Tabela 1- Orçamento SEMA 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Orçamento 9.750.000 6.342.200 49.757.900 47.343.650 9.878.380 8.768.000 

Despesa com 

pessoal 
5.000.000 4.343.200 4.507.900 5.341.900 6.906.880 7.097.000 

Fonte: Aracaju (2019a) 

 

Tabela 2 - Orçamento FMMA 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Orçamento 125.000 780.000 731.870 
Não há 

informação 
642.000 964.630 

Fonte: Aracaju (2019a) 

 

 Verifica-se, conforme a Tabela 1, que o orçamento para a SEMA é basicamente 

para sua sobrevivência, pois a despesa de pessoal consome aproximadamente metade dos 

recursos. Nos anos de 2016 e 2017, o orçamento sofreu uma suplementação, pois a Empresa de 

Serviços Urbanos (EMSURB), passou a ser vinculada à SEMA. A ideia dos gestores era 

extinguir a Emsurb para racionalizar os gastos, contudo com a posse do Prefeito Edvaldo 

Nogueira no ano de 2017, optou-se em manter a Emsurb. Deve-se ressaltar que o orçamento de 

2017 foi elaborado pela gestão do Prefeito João Alves. Logo, o atual prefeito teve autonomia 

para elaborar seu orçamento apenas em 2018. 

Visualizando a Tabela 2 e observando-se o orçamento do FMMA, é importante 

ressaltar que o valor do orçamento é uma previsão de arrecadação do fundo. Além disso, o link 

para o ano de 2017 não dispõe o QDD do exercício em questão.  
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O FMMA possuía aproximadamente R$ 169.000,00, em 2014, no ano de 2015 esse 

montante atingiu a marca de R$ 458.000,00, um aumento de aproximadamente 270% 

(ARACAJU, 2015a).  

Durante o período de crise, após 2014, o município enfrentou dificuldades 

financeiras sendo forçado a efetuar uma reestruturação administrativa. O FMMA se tornou a 

principal fonte de recursos para financiar as atividades da secretaria, claro, dentro do seu 

propósito. Atualmente, no ano de 2019, o organograma da SEMA pode ser visualizado na 

Figura 19. 

Figura 19 - Estrutura administrativa atual da SEMA 

 

Fonte: Aracaju (2019a) 

 

No ano de 2016 foram intensificadas ações de fiscalização, em especial na área de 

resíduos sólidos, tendo em vista, na época, o surto epidêmico das doenças oriundas do vetor 

transmissor Aedes Aegypti, em concomitância com ações da equipe de educação ambiental com 

o objetivo de sensibilizar a população quanto à problemática. É importante ressaltar que a 

população fez uso de forma recorrente do portal da ouvidoria para citar os pontos focais 

(ARACAJU, 2016).  

O então Secretário Augusto César, deu continuidade e aprimoramento das ações 

idealizadas na gestão de Eduardo Matos, destacando-se o Sistema de Informações Gerenciais 

da SEMA (SISGES), sendo uma das pautas recorrentes no Planejamento Estratégico de 2014. 

O SISGES tem como escopo integrar todos os processos da secretaria, facilitando o registro, 

armazenamento, contagem e resgate de informações processuais. O primeiro setor a receber um 
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módulo para o sistema foi a Diretoria de Controle Ambiental (DCA), onde todas as atividades 

concernentes à fiscalização seriam inseridas no SISGES (ARACAJU, 2018).  

Mesmo em tempos de crise, com a disponibilidade de recursos escassas, a SEMA 

cumpre sua função legal e social. 

 

4.2 Análise SWOT da ouvidoria 

Chiavenato (2003) enfatiza que a matriz SWOT é a ferramenta mais utilizada no 

planejamento estratégico, mais especificamente no diagnóstico estratégico. Nesta fase, deverá 

ser efetuada uma análise do ambiente externo e interno da organização para que os envolvidos 

consigam identificar a real situação da empresa, assim terá bases sólidas para moldar uma ou 

várias estratégias adequadas ao momento. O anagrama SWOT refere-se a Strengths 

= forças; Weaknesses = fraquezas; Opportunities = oportunidades; Threats = ameaças. 

Deve-se atentar que as forças e fraquezas são variáveis internas, logo podem ser 

controladas, enquanto as oportunidades e ameaças são variáveis externas, não podendo ser 

controladas. Evidentemente os pontos fracos são fatores internos que deixam a empresa em 

desvantagem em relação aos concorrentes, enquanto os pontos fortes deixam a empresa em 

posição privilegiada quando comparada aos seus concorrentes. Já as oportunidades são 

condições do meio externo que podem contribuir para a melhora do desempenho 

organizacional, enquanto as ameaças podem prejudicar a empresa (MAXIMIANO, 2000). A 

Figura 20 demonstra a matriz SWOT e a disposição das variáveis na respectiva ilustração 

gráfica. 

Figura 20 - Matriz SWOT 

 
Fonte: Paulillo (2017) 

 

Antes de mais nada a organização deve definir sua missão, visão e negócio, pois 

são fundamentais para o planejamento estratégico, pois dão direcionamento para todos os atores 

envolvidos no processo. Assim, segundo Chiavenato (2003), a missão é a razão de existir de 

uma empresa, o motivo pelo qual foi criada, devendo dirimir seu papel no contexto social. Logo, 
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a missão deve explicitar a função maior da empresa , definindo quais serão os anseios que 

devem ser atendidos juntamente com a contribuição dos colaboradores. Já a definição de visão 

é o que a organização deseja ser no futuro, tal propositura proverá os requisitos básicos para 

nortear o comprometimento dos atores nas metas estabelecidas. 

Assim, a matriz SWOT concernente a ouvidoria da SEMA pode ser visualizada no 

Quadro 4. 

Quadro 4 - Análise SWOT da SEMA 

Forças 

  

- Eficiência do trabalho em equipe 

- Servidores comprometidos 

- Número considerável de servidores efetivos 

- Alto nível escolar dos servidores 

 

Fraquezas 

 

- Falta de regulamentação de algumas atividades de 

controle e licenciamento ambiental. 

- Falta de informatização de processos (fiscalização, 

licenciamento e administração). 

- Fluxo de processos ineficiente. 

- Falta de soluções de tecnologia da informação para 

melhoria de atividades e processos da SEMA 

- Estrutura de rede para internet insuficiente. 

- Falta de padronização de procedimentos referentes 

aos processos administrativos instaurados 

- Inadequação do layout e dos procedimentos 

de atendimento ao público realizados na recepção. 

 

Oportunidades 

  

- Investimentos em TI oriundos da SEPLOG 

- Sensibilização da população com a questão 

ambiental 

- Apoio da mídia internacional à questão ambiental 

Ameaças 

 

- Fragilização da legislação e fiscalização das ações 

ambientais pelo governo federal 

- Redução do orçamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Destaca-se, com a observação do quadro 4, que muitas das fraquezas da SEMA 

estão relacionadas aos processos que ela desenvolve e a ausência de sua padronização. Esse 

será o ponto de intervenção a ser proposto nesse trabalho. 

 

4.3 Objeto de pesquisa  

Para Silva (2017a), reiterando Soares (2015), a gestão participativa é um modelo de 

gestão que se dá por intermediários do grupo responsável por suas ações. Neste tipo de gestão, 

os indivíduos são co-gestores na discussão e efetivação de políticas públicas, assim há uma 

maior participação e aceitação popular na implementação das políticas. É importante 
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rememorar que a gestão participativa está diretamente relacionada com o planejamento 

estratégico participativo, tópico que fundamenta este estudo.  

Jacobi e Sinisgalli (2012) citam que as interações entre o Estado, o 

setor privado e a sociedade civil colaboram para o enfrentamento dos desafios impostos à 

implementação de políticas públicas, direcionando os esforços em minimizar os problemas 

gerados por ações exploratórias ao meio ambiente. Assim, cabe ao Estado, na tomada de 

decisões que considere os interesses da coletividade e não de uma minoria, devendo respeitar 

as especificidades, interesses e demandas de uma localidade. Assim, a ouvidoria é uma grande 

ferramenta para mediar as relações entre Estado e sociedade. 

Na SEMA a ouvidoria é vinculada à Assessoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (ASPLANDI), a qual possui a seguinte competência: 

ASPLANDI tem como competência prestar o assessoramento técnico, bem como 

promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento, e controle das 

atividades de planejamento. Áreas Estatística, gerencial, institucional, economia e 

orçamento, pesquisa, elaboração e desenvolvimento de planos, programas, projetos, 

estudos e avaliação de resultados (ARACAJU, 2015b, p. 30). 

 

Logo, a ASPLANDI desempenha a função de staff na estrutura organizacional e 

cabe salientar que o diretor do referido setor é o ouvidor chefe, ou seja, esta função é delegada 

pelo Secretário. Observa-se, conforme o Gráfico 1, que o maior volume processual desta 

assessoria são as manifestações da ouvidoria representando 65% no ano de 2016. 

 

Gráfico 1- Distribuição relativa ASPLANDI 2016 

 

Fonte: Ascom/SEMA (2017 apud SILVA, 2017a, p. 85) 
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A ASPLANDI dispõe de 7 servidores, sendo 4 efetivos e 3 comissionados, contudo 

no tocante à ouvidoria, o chefe da assessoria de planejamento é o ouvidor chefe, enquanto um 

servidor comissionado possui a função de ouvidor adjunto. Os demais membros estão alocados 

em outras atividades que contemplam a função básica da ASPLANDI. 

A ouvidoria da SEMA funciona de 7-13h e de 13-17h de segunda a sexta, entretanto 

os servidores de atendimento orientam que o manifestante faça uso do portal na internet como 

forma de agilizar os trâmites processuais. Frisa-se, ainda, que o público alvo é a população em 

geral, sendo que a jurisdição da SEMA é restrita ao território de Aracaju. 

 Para facilitar o cadastro de manifestações, a Prefeitura de Aracaju realizou um 

convênio com o Estado da Bahia para compartilhamento de um sistema de ouvidoria 

denominado TAG. O sistema TAG possui um link no site da Prefeitura de Aracaju (ver Figura 

21), contudo é perceptível que a disposição do link não favorece o acesso ao sistema, além de 

que não há uma divulgação consistente deste e dos demais canais de comunicação. 

 

Figura 21 - Site Prefeitura de Aracaju 

 

Fonte: Aracaju (2019b) 

 

A próxima tela, de acordo com a Figura 22, fornece maiores informações ao 

manifestante quanto à usabilidade do portal. 
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Figura 22 - Portal ouvidoria 

 

Fonte: Aracaju (2019b) 

 

 A Figura 23 demonstra a tela do cadastro de informações do manifestante. É 

importante atentar-se que não há um campo específico para inserção do nível de instrução do 

manifestante. Essa informação e as demais são bastante relevantes para identificar o perfil e 

desenvolver estratégias de sensibilização da população. 

 

Figura 23 - Cadastro do manifestante 

 

Fonte: Aracaju (2019b) 

 

 Já na Figura 24, pode-se visualizar as classes de problemas que abrangem a 

temática ambiental. Essa classificação favorece a dispersão dos dados, prejudicando o controle 

sobre o tema. 
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Figura 24 - Assuntos da manifestação 

 

Fonte: Aracaju (2019b) 

   

Por fim, após o cadastro e o detalhamento do problema, o manifestante recebe o 

número da manifestação e uma senha para consultar os trâmites processuais da manifestação, 

conforme as Figura 25 e 26. 

 

Figura 25 – Relato da manifestação 

 

Fonte: Aracaju (2019b) 
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Figura 26 - Protocolo da manifestação 

 

Fonte: Aracaju (2019b) 

 

 Em 2014, a SEMA realizava fiscalizações preventivas, entretanto, devido à 

magnitude e complexidade da problemática ambiental, houve um estímulo para que a população 

efetuasse denúncias a partir da ouvidoria, fomentando uma gestão participativa. Conforme 

Aracaju (2016), o fluxo processual da ouvidoria é descrito na Figura 27. 

 

Figura 27 - Fluxograma da ouvidoria 

 

 

 

Fonte: Aracaju (2016, p.16) 

 

Analisando a Figura 27 em A, percebe-se que há várias fontes de informação e que 

essa falta de padronização favorece o surgimento de fluxos processuais adversos, contribuindo 

para extravios e retardos processuais. A manifestação é noticiada na secretaria sem utilizar os 

canais propícios, como é o caso da Assessoria de Comunicação (ASCOM) e outros. 

Ainda nesta mesma figura 27 em B, são apresentadas as atividades realizadas no 

setor de ouvidoria. É interessante salientar que todos os cadastros são direcionados à OGM, o 

B 

A 
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referido fluxo não demonstra este fato. Após triagem da manifestação, esta é direcionada à 

secretaria competente para o andamento processual devido. É interessante pontuar que, após o 

encaminhamento da manifestação da OGM para a ouvidoria SEMA, o ouvidor assistente 

imprime as manifestações encaminhando ao setor destino. Logo, há um gasto demasiado de 

papel, sendo um dos objetos de intervenção de Aracaju (2016) a implantação de um novo 

sistema que mitigue o uso de suporte em papel para racionalizar os custos e atender a agenda 

A3P5. 

Um fato interessante é que, desde 2018, a OGM passou a publicar em Aracaju 

(2019a), conforme o Gráfico 2, o quantitativo, tipo de entrada e status da manifestação. 

Contudo, não há estratificação de tais dados por secretaria, nem o tempo médio de encerramento 

das manifestações, muito menos o perfil do manifestante (sexo, faixa etária, grau de 

escolaridade etc.). 

 

Gráfico 2 - Divulgação das informações da OGM maio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aracaju (2019a) 

 
5 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) objetiva estimular os órgãos públicos do país a 

implementarem práticas de sustentabilidade (BRASIL, 2020a) 
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 A SEMA, pertinentemente, faz o acompanhamento mensal das demandas, o que 

favorece a formulação de soluções estratégicas através do monitoramento dos indicadores. A 

Tabela 3 demonstra a planilha de acompanhamento processual por mês. 

 

Tabela 3 - Acompanhamento mensal das demandas 

 

Fonte: Aracaju (2016) 

   

 Analisando a Tabela 3, os resíduos sólidos e saneamento referem-se ao descarte 

irregular de objetos volumosos e da construção civil, verifica-se que é a principal demanda 

desta secretaria. A poluição ATM trata da poluição por gases em suspenção no ambiente, os 

principais infratores são postos de lavagem e gasolina, fabricas de móveis. APP é abreviação 

de área de proteção permanente, no âmbito de Aracaju, que são os manguezais e a mata 

atlântica, são os crimes nos quais os infratores realizam atividades proibidas por lei ou devastam 
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a fauna e flora. O tópico de arborização são as solicitações realizadas pela população com o 

objetivo de arborizar uma certa localidade. Poluição sonora são as infrações decorrentes da 

propagação do som no ambiente que supera o limite tolerado, os principais infratores são bares, 

lava jatos e veículos paredões. Proteção animal são as infrações decorrentes dos maus tratos de 

animais. 

Solicitação para utilização de espaço público são os eventos realizados pela 

sociedade civil organizada em ambientes públicos, onde são averiguados os equipamentos e o 

nível sonoro para regulamentar o uso. Por fim, a denúncia de supressão trata-se da supressão, 

sem autorização do órgão, dos indivíduos arbóreos. 

Além de todos os itens anteriormente explanados, há denúncias realizadas no 

Ministério Público Estadual e Federal que são encaminhadas à SEMA para as devidas 

providências. Dessa forma, as audiências representam a visitação do corpo técnico aos órgãos 

ministeriais para prestar os devidos esclarecimentos.  

No cerne das podas e supressões, naturalmente nem todos os pedidos solicitados 

pela população são efetivamente deferidos, pois as equipes das respectivas áreas deslocam-se 

até o local para verificar a viabilidade dos procedimentos. 

Fazendo uma breve comparação entre as características da ouvidoria da SEMA e as 

recomendações oriundas da CGU, encontram-se as seguintes inconsistências que reforçam o 

propósito deste estudo: 

• Estrutura organizacional falha: a ouvidoria deve ser independente, ou seja, deve 

ser alocada na estrutura organizacional sem estar vinculada a outro setor. Como 

este trabalho possui o objetivo de pontuar as inconsistências e possíveis 

soluções, caberá aos gestores a viabilidade em alterar o organograma deste 

órgão ambiental mediante lei específica. Segundo as informações de Silva 

(2017a), um ponto interessante a ser destacado é que, pelos estudos, o autor cita 

a existência de uma ouvidoria, contudo no organograma evidenciado na Figura 

19, não há qualquer menção, devendo ser alvo de apreciação deste estudo; 

• Fluxo Informacional: o fluxo informacional favorece os extravios e duplicidade 

processual; 

• Indicadores superficiais: segundo os relatórios desta secretaria, apenas há a 

divulgação do total de manifestações, devendo este órgão divulgar os processos 

pendentes, tempo médio de conclusão para mensuração dos impactos. 
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Matias-Pereira (2016) faz a propositura de que a administração pública tem a 

atribuição de coordenar e implementar as políticas públicas. Para tanto, os gestores públicos 

devem utilizar indicadores, por facilitar a concepção sobre o funcionamento do sistema. 

Santos (2015) considera que as políticas de gestão ambiental devem ser planejadas 

e coordenadas de forma que promovam o envolvimento com a sociedade. Sustenta-se que  

o envolvimento da população nas práticas ambientais fomenta a promoção do sentimento 

de pertencimento por parte das pessoas com o meio ambiente. Logo, a ouvidoria potencializa 

este sentimento de pertencimento.  

 

4.4 Plano de ação 

Para realizar a intervenção e elaborar o produto que será consequência deste 

trabalho, faz-se necessário apresentar o plano de ação que norteou as ações para consolidação 

da pesquisa. Nas principais literaturas observa-se a propositura de 5 fases para elaborar um 

plano de ação: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento (PAULA, 

2016). 

 Assim, a iniciação consiste na definição do objetivo da pesquisa. Já a fase do 

planejamento ampara-se no fato em que a investigação assume a propositura do enquadramento 

teórico. 

 O plano de ação (Quadro 5), compreende a leitura sobre as atividades que foram 

realizadas com o objetivo de caracterizar a ouvidoria da SEMA. Tais desdobramentos 

ampararam a relação teoria x prática, a fim de demonstrar o teor científico deste trabalho. 
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Quadro 5 - Plano de Ação 

O Que Porquê Onde Quando Quem Como Quanto Resultado Esperado 

Coleta de 

informações 

orçamentárias 

Verificar a capacidade de 

investimento da secretaria 

Transparência 

Aracaju 

17/01/2020 – 

31/01/2020 
Autor 

Realização de pesquisas 

acerca do orçamento do 

período de 2014-2019 no 

portal da transparência 

de munícipio de Aracaju 

Será despendida 

banda de conexão 

banda larga 

Identificação da capacidade 

de investimento para 

adequação da ouvidoria 

Verificação do 

arcabouço legal / 

administrativo 

Verificar a legislação, 

portarias e regimento 

interno no cerne da 

ouvidoria 

SEMA 
03/02/2020-

20/02/2020 

Chefe de Gabinete 

e Autor 

Visita técnica à SEMA e 

pesquisa no site da 

Câmara Municipal de 

Aracajú 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Conhecer o arcabouço legal / 

administrativo, pontuando a 

convergência com a 

determinações da CGU 

Mapeamento do 

fluxo de 

informações 

Verificar o comportamento 

informacional desde a 

inserção da manifestação 

pelos populares até o 

encerramento 

Ouvidoria 

SEMA 

21/02/2020-

07/02/2020 

Autor, Ouvidor 

chefe e Ouvidor 

adjunta 

Visita técnica à SEMA 

 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Descrever o comportamento 

do fluxo informacional da 

ouvidoria, pontuando as 

particularidades e 

inconsistências 

Mapeamento de 

processos 

Verificar o comportamento 

processual desde a inserção 

da manifestação pelos 

populares até o 

encerramento 

Ouvidoria 

SEMA 

03/02/2020-

31/03/2020 

Autor, Ouvidor 

chefe e Ouvidor 

adjunta 

Visita técnica à SEMA 

 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Descrever o comportamento 

processual da ouvidoria, 

pontuando as particularidades 

e inconsistências 

Utilização das 

informações para 

tomada de 

decisão 

Verificar se a SEMA utiliza 

os dados pela ouvidoria para 

auxiliar na tomada de 

decisão 

Ouvidoria 

SEMA 

01/04/2020-

15/04/2020 

Autor, Ouvidor 

chefe e Ouvidor 

adjunta 

Visita técnica à SEMA 

 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Detalhar quais dados são 

coletados através das 

manifestações dos usuários e 

se há um processo de 

transformação de dados em 

informação para auxiliar na 

tomada de decisão 

Sistemas de 

informação 

Conhecer as características 

dos sistemas de informação 

utilizados no gerenciamento 

das atividades da ouvidoria 

Ouvidoria 

SEMA 

16/04/2020-

30/04/2020 

Autor, Ouvidor 

chefe e Ouvidor 

adjunta 
Visita técnica à SEMA 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Realizar uma crítica na 

operacionalização dos 

sistemas conforme as 

diretrizes consagradas na 

literatura da Gestão da 

Informação e Gestão de 

Processos 
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Fonte: Elaboração própria (2019)

Indicadores de 

Desempenho 

Verificar se há indicadores 

de desempenho na 

ouvidoria 

Ouvidoria 

SEMA 

01/05/2020-

15/05/2020 

Autor, Ouvidor 

chefe e Ouvidor 

adjunta 
Visita técnica à SEMA 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Pontuar se os indicadores 

estão adequados com as 

recomendações da CGU 

Convergência 

com a LAI 

Verificar quais os pontos 

estão em consonância com a 

LAI 

Ouvidoria 

SEMA 

16/05/2020-

30/05/2020 

Autor, Ouvidor 

chefe e Ouvidor 

adjunta 
Visita técnica à SEMA 

20 reais para o 

custo de 

deslocamento 

Identificar quais os pontos 

devem ser ajustados para 

atender a LAI 

(Continuação) 
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 Assim, a descrição das atividades forneceu o direcionamento necessário para 

comtemplar os objetivos deste trabalho, bem como a confecção do manual de 

criação/adequação para ouvidoria conforme as determinações da CGU e LAI. 
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5 RESULTADO DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO  

 Nesta seção são apresentadas e pontuadas as inconsistências desta secretaria, assim 

o estudo tornar-se-á válido por propor soluções mediante a elaboração de um produto. Logo, o 

primeiro passo a ser elucidado é a capacidade financeira da SEMA. 

 

5.1 Orçamento 

Fazendo um panorama no site Aracaju (2019a) com os QDDs simplificados na 

Tabela 4, observa-se que a capacidade de investimento foi significativa nos 2 primeiros anos 

de concepção da secretaria, isto pode ser considerado natural. Contudo, no decorrer dos anos 

houve uma diminuição significativa desta rubrica orçamentário, limitando, assim, a propositura 

de um setor independente de ouvidoria.  

 

Tabela 4 - Investimento SEMA 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Orçamento 9.750.000 6.342.200 49.757.900 47.343.650 9.878.380 8.768.000 

Manutenção 

SEMA -

Investimentos 

180.000 300.000 20.000 
Não há 

informação 
30.000 60.000 

Fonte: Aracaju (2019a) 

 

 Utilizando o método de interpolação de 3 pontos para estimar o valor da 

Manutenção SEMA – Investimentos, obteu-se o valor de R$ 20.605,38, logo inserindo o dado 

na Tabela 5, verifica-se a seguinte relação: 

 

Tabela 5 - Investimento SEMA interpolado 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Orçamento 9.750.000 6.342.200 49.757.900 47.343.650 9.878.380 8.768.000 

Manutenção 

SEMA -

Investimentos 

180.000 300.000 20.000 20.605,38 30.000 60.000 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019) 

 

 Para melhorar a inteligibilidade dessas informações, o Gráfico 3 demonstra a 

variação anual do orçamento. O ponto inicial é 2014 ano de criação da secretaria em questão, 

mas observa-se que em 2015 houve um acréscimo no orçamento de 67% na rubrica manutenção 

SEMA – investimentos, isso decorre da necessidade de estruturação do órgão à época. Em 

seguida há uma queda de 93% nesta rubrica, e tal fenomeno é explicável já que todo aparato 
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para funcionamento do órgão ambiental fora adquirido. Já no ano de 2017 utilizou-se a técnica 

de interpolação para obter um valor estimado do orçamento, logo há um acréscimo considerável 

no orçamento voltando a representar 3% em relação ao período anterior. Isto ocorreu quando a 

EMSURB passou a estar subordina à SEMA. 

 

Gráfico 3 - Variação anual da rubrica manutenção SEMA - Investimentos 

 

Fonte: Adaptado Aracaju (2019a) 

 

 Ainda detalhando a realidade da SEMA, o Gráfico 4 demonstra o comparativo 

entre o orçamento e a rubrica Manutenção SEMA – Investimentos. Assim, para o ano de 2014, 

a rubrica representa apenas 2% do orçamento total; em 2015, 5%. Já no ano de 2016 a rubrica 

representou 0,04%. Como não há informações para o ano de 2017, a comparação deste ano foi 

desconsiderada. Porém, em 2018, a participação deste item orçamentário representou 0,30%, 

por fim, no ano de 2019 1% do orçamento. 
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Gráfico 4 - Participação da rubrica em relação ao orçamento total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado Aracaju (2019a) 

 

 Considerando a restrição orçamentária e a necessidade de padronização perante as 

demais ouvidorias, é interessante que os gestores reflitam sobre a possibilidade de aderir ao 

sistema e-Ouv ofertado pelo Governo Federal. Neste ponto, é imprescindível recobrar as 

recomendações de Jorge e Valentim (2016), pois a adesão ao e-Ouv proporcionaria a concepção 

de redes de conhecimento e, consequentemente, com a gestão da informação potencializando a 
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produtividade, a qualidade e a competitividade. No âmbito público o contexto de 

competitividade torna-se paradoxal, entretanto ao aderir às melhores práticas de gestão, o 

princípio da eficiência e economicidade constitucional será atendido. Dessa maneira, a 

integração dos sistemas viabilizaria a criação de um grande banco de dados com as principais 

demandas da sociedade, assim os gestores públicos poderão elaborar políticas públicas mais 

consistentes e adequadas à realidade social. 

 O principal objetivo da gestão da informação é gerenciar os fluxos formais de 

informação, assim a integração de sistemas é a principal força motriz para atender aos requisitos 

básicos deste modelo de gestão, conforme Nascimento (2015), promovendo, por assim dizer, a 

identificação e a promoção dos recursos informacionais nos ambientes externos e internos à 

organização, tal qual defendem Nascimento e Valentim (2015).  

Cabe aos gestores sensibilizar a classe política, bem como a população, para que 

haja valorização do escopo da SEMA, fornecendo recursos suficientes para sua atuação, 

promovendo a melhoria contínua dos seus processos.  

O próximo tópico demonstrará as ações concernentes à ouvidoria e à transparência 

pública do munícipio em questão. 

 

5.2 Arcabouço legal e administrativo 

 Ao realizar uma pesquisa em um portal específico para leis municipais que 

contemplam a ouvidoria, constata-se que não há nenhuma determinação direcionada à 

ouvidoria da SEMA, apenas foi verificada a existência de uma lei ordinária 3624/2008 que 

regulamenta a ouvidoria da guarda municipal de Aracaju.  

  No decreto 5360/2016 que regulamenta a Lei de Acesso à Informação em âmbito 

Municipal, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão ficou incumbida no 

monitoramento do exercício da LAI no município. 

Ademais, foram investigados os diários oficiais dispostos no portal da Prefeitura de 

Aracaju dos anos de 2014 a 2019. Dessa forma, o Gráfico 5 demonstra o quantitativo de diários 

investigados por ano. 
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Gráfico 5 - Diários investigados por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Observando os números dispostos no Gráfico 5, é perceptível que na gestão de 

Edvaldo Nogueira (2017-2019) houve um reforço dos princípios da transparência pública, 

mediante uma maior regularidade das publicações das ações municipais em contraposição do 

seu antecessor João Alves Filho (2014-2016). Isso demonstra que o conceito de transparência 

ativa foi reforçado, muito bem citado em Santos, Bernardes e Rover (2012), pois não só os 

diários oficiais passaram a ser divulgados com maior frequência, como também o portal da 

transparência recebeu um maior volume de informações de interesse público durante a gestão 

de Edvaldo Nogueira. 

Outro marco relevante que abrange a ouvidoria e os princípios da transparência 

pública foi a adesão do município à Rede Nacional de Ouvidorias (Figura 28), que tem como 

objetivo apoiar e desenvolver ouvidorias em todos os entes federativos. Esta adesão ocorreu 

durante a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira e do, até então, Ouvidor Geral do Município 

Marcelo Barbosa dos Santos.  
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Figura 28 - Rede Nacional de Ouvidorias 

 
Fonte: Brasil (2020b) 

 

É importante ressaltar que, mesmo vinculado à rede nacional de ouvidorias, o 

Município de Aracaju não faz uso do sistema e-Ouv do governo federal. Além disso, o Sistema 

TAG foi descontinuado e seu substituto foi o sistema 1DOC6, durante o ano de 2019. 

Durante a investigação dos diários, observou-se que foram realizadas pelo governo 

algumas reestruturações administrativas, tanto nas estruturas organizacionais das secretarias, 

bem como dos cargos em comissão conforme o diário 3166/2014, porém não houve criação de 

cargos específicos para todas as secretarias e entidades governamentais em busca de padronizar 

a atuação do sistema de ouvidorias municipais. Tal fato fica constatado no diário 3420/2015 

com a ocupação do cargo de Ouvidor-Geral do Município na Controladoria Geral do Município 

por Berivaldo Vieira Figueiredo. 

Essa constatação contraria diretamente as determinações de Brasil (2018b), que 

recomenda o estabelecimento de atos normativos (portarias, regimentos internos etc.) que 

garantirão a atuação da ouvidoria. Pode-se constatar que a falta de uniformidade entre as 

ouvidorias municipais proporciona disfunções não só informacionais, como também gerenciais 

e até mesmo legais. 

 

 
6 Disponível em: https://aracaju.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=4 Acesso em: 10 jun. 2020. 

 

https://aracaju.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=4
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Observou-se que no diário 3425/2015 há a nomeação no cargo de Ouvidora Geral 

na Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania pela então servidora Klissya Santos 

de Lima e o cargo de Ouvidor pelos então servidores Adriano Machado Santos e Nely da 

Silveira Silva. É interessante salientar que, durante a Gestão de Edvaldo Nogueira, não houve 

nomeação de Ouvidor Geral e Ouvidores para esta secretaria. 

Pode-se concluir que as demais secretarias dispõem de um setor de ouvidoria, mas 

não estão reconhecidas na estrutura organizacional dos órgãos, contrariando as recomendações 

da Controladoria Geral da União. Além disso, é perceptível a alocação de servidores com cargos 

distintos ao de ouvidor para desempenharem as atividades inerentes à ouvidoria, o que contraria 

também as recomendações do órgão federal. Constata-se uma variação no modus operandi das 

ouvidorias municipais o que prejudica a atuação da ouvidoria e seu reconhecimento entre seus 

pares e a sociedade, além de propiciar a incidência de disfunções administrativas que irão 

comprometer a gestão da informação. Tudo isso é muito bem explanado por Segoa (2016) que 

cita que o maior desafio do gerenciamento da informação é a gestão da base de dados, devido 

não só à falta de automatização, como também à falta de padronização dos processos e 

regimentos organizacionais ocasionando, assim, falta de confiabilidade, comprometendo as 

análises da informação. 

É claro que nem todas as soluções serão oriundas das TIC. Nascimento (2015) diz 

que a racionalidade administrativa auxilia a maximização das vantagens das TIC, pois de nada 

servem recursos computacionais avançados se a cadeia administrativa não está bem delineada 

com a realidade funcional da organização. Isso é perceptível no município de Aracaju pela falta 

de uniformidade das ouvidorias municipais. 

 Logo, é imprescindível à gestão municipal realizar esforços para normatizar e 

padronizar as atividades de ouvidoria no município, mediante leis, portarias ou decretos 

conforme a instrução da CGU. 

 

5.3 Divulgações das informações da ouvidoria 

Um retrato claro desta disfunção são as informações de e-SIC e atendimentos da 

ouvidoria dispostos no portal da transparência Aracaju. No primeiro momento, as divulgações 

eram feitas através dos relatórios de gestão da prefeitura em questão, porém, visando um maior 

alinhamento com as diretrizes de transparência pública preconizadas por Brasil (2018b), as 

informações passaram a ser divulgadas no site em local específico no exercício de 2018, 

atendendo as diretrizes da transparência ativa da LAI. 
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Em maio de 2018 o munícipio passou a divulgar mensalmente o quantitativo de 

ouvidorias com dados como reclamações, solicitações, denúncias, informações, sugestões e 

elogios. Ademais, havia a divulgação das ouvidorias encerradas, encaminhadas e pendentes, 

bem como os principais meios de entrada das manifestações e o sexo do manifestante. Tal fato 

converge com as diretrizes de Abrarec (2018), pois é possível estabelecer indicadores de 

desempenho das ouvidorias municipais mediante acompanhamento das informações. Porém 

verifica-se a falta dos itens prazo médio de respostas, cumprimento do prazo de respostas, 

quantidade de demandas procedentes e improcedentes, satisfação do manifestante que são 

relevantes para veririfcar a eficácia das ouvidorias. 

Recobrando Brasil (2018b), os indicadores elencados pela OGM são indicadores de 

eficácia, pois mensuram apenas a quantidade de serviços prestados aos manifestantes. O 

municipio a partir da evolução de suas práticas de gestão, poderá criar indicadores de 

efetividade, pois são mais interessantes para verificar os impactos socio-ambientais, no caso da 

SEMA. 

Todas essas informações são relevantes, quando bem usadas, para instituir políticas 

de gestão ou sensibilização da população, entretanto são visíveis as lacunas informacionais 

como o quantitativo de ouvidorias por secretaria, o tempo médio de resposta e os principais 

assuntos das manifestações, pois tais informações reforçariam o poder estratégico da ouvidoria 

tanto para os gestores como para a população. A Tabela 6 demonstra o comportamento neste 

período em questão; vale frisar que a referida tabela representa uma sintetização das 

informações contidas no portal da transparência de Aracaju.
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Fonte: Adaptado Aracaju (2019a)

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Total     337 311 327 222 212 276 245 189 

Tipo de manifestação             

Reclamações     144 128 143 112 99 117 120 88 

Solicitações     121 110 104 28 43 44 33 23 

Denúncias     54 57 59 52 47 73 61 52 

Informação     11 7 10 16 13 19 12 13 

Sugestão     4 6 9 11 7 19 11 11 

Elogio     3 3 2 3 3 4 8 2 

             

Tratativas             

Encerradas     169 166 185 83 49 50 78 39 

Providenciadas     169 145 142 37 88 166 110 112 

Lidas     0 0 0 92 59 51 48 23 

Não Lidas     0 0 0 7 16 8 8 14 

Em triagem     0 0 0 3 0 1 1 1 

             

Meios de Entrada             

Telefone     199 173 174 101 99 101 82 84 

Internet     93 90 102 94 87 129 118 78 

Presencial     28 33 35 22 19 30 35 23 

e-mail     14 12 13 5 7 16 10 4 

Outros     3 3 3 0 0 0 0 0 

             

Sexo dos manifestantes             

Masculino        105 99 123 117 92 

Feminino        84 72 76 79 64 

Não se aplica        33 41 77 49 33 

Tabela 6 - Manifestações da OGM 2018 
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 Para o exercício 2019, houve algumas disfunções com a implantação do sistema 

1DOC, até maio do exercício em questão, seguiu-se o mesmo parâmetro do ano de 2018, 

contudo com a institucionalização do novo programa houve uma modificação não só na 

estratificação das manifestações, como também as denominações foram alteradas. Tais efeitos 

são típicos de mudanças bruscas, em especial sistemas informatizados que não procuram manter 

a linearidade histórica dos dados. Contrariando diretamente as preconizações de Nascimento 

(2015) sobre a relevância das informações de curto, médio e longo prazo para as organizações, 

essa ruptura na linearidade das informações compromete diretamente a análise e 

estabelecimento de tendências ambientais.  

 Observando-se a Tabela 7, pode-se constatar que houve alguns avanços no quesito 

volume informacional, pois atualmente a OGM, através do portal da transparência de Aracaju, 

resolveu divulgar as tratativas das manifestações, os meios de entrada, o sexo dos manifestantes 

e a opção de sigilo. Tais informações são relevantes para traçar estratégias de divulgação da 

ouvidoria para atingir um determinado público alvo. 

 Ainda na Tabela 7, foram necessárias realizar adaptações, pois com a migração do 

sistema TAG para 1DOC, houve uma mudança na apresentação das informações. A OGM 

separou inicialmente os atendimentos, pedidos e-SIC e Ouvidorias, sendo assim foi 

imprescindível dispor o quantitativo desses itens em uma única tabela, objetivando manter a 

linearidade dessas informações. Reitera-se, ainda, que as informações divulgadas são oriundas 

do 1DOC a partir do mês do junho do corrente ano. Nesta etapa, vislumbra-se a correlação com 

o que diz Valentim (2010a) a respeito do volume exagerado de informações, interface não 

intuitiva e a obsolescência do hadware e software que ocasionam a dificuldade no acesso à 

informação, o que ficou evidente com as tratativas para promover a inteligibilidade da Tabela 

7. Ademais, Segoa (2016) deixa claro que o aparato tecnológico não deve ser considerado 

solução dos problemas, pois soluções em TI são muito mais complexas; assim é perceptível 

que, durante o processo de migração, os gestores não consideraram a comunicação entre os 

bancos de dados dos softwares em questão, havendo uma perda das informações do sistema 

TAG.  

 É fundamental frisar que houve a inserção de novos elementos (opção de sigilo) e 

descontinuidade de outros (sexo dos manifestantes). Logo, foram constatadas inúmeras 

inconsistências na divulgação das informações: 

a) Os itens elencados para divulgação seguem parcialmente as recomendações de 

Brasil (2018b). Como a OGM fez a adesão à rede de ouvidorias do governo 

federal, espera-se que a divulgação das informações e estruturação dos dados 
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siga o mesmo padrão da União, com o uso do Painel Resolveu?7. Demonstra-se 

nesta pesquisa que não há integração entre os bancos de dados da Prefeitura de 

Aracaju e a rede nacional de ouvidorias, conforme a Figura 29. Mesmo o 

governo federal dispondo de recursos informacionais para cumprir as diretrizes 

da LAI, um indicador chave para a ouvidoria é o tempo médio de atendimento, 

este indicador demonstra o nível de convergência das disposições da LAI. 

Estranhamente, o ente municipal não fornece as devidas informações para 

cumprimento da referida lei tanto no seu portal da transparência como no Painel 

Resolveu?; 

 

Figura 29 - Painel Resolveu? 

 

Fonte: Brasil (2020c) 

 

b) Observando a Tabela 7, é facilmente constatável a divergência entre números, 

observando o total das manifestações com os meios de entrada, mesmo o autor 

realizando as devidas compensações pela integração dos itens estratificados no 

portal da transparência. Em um modelo ideal, o total de manifestações deveria ser 

igual ao total dos meios de entrada, porém sua divergência evidencia falhas no 

processo de inserção das manifestações. Ademais, constata-se ainda a falta de 

padronização no procedimento de registro das manifestações, por exemplo a 

denominação outros, e-mail e redes sociais (denominação criada com a migração do 

TAG para o 1DOC que fora inserida, em termos quantitativos, no item internet). 

Essa falha compromete o controle do fluxo processual das manifestações, além de 

comprometer a fidedignidade das informações divulgadas pela OGM; 

 
7 Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm Acesso em: 15 jun. 2020. 

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
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c) Ainda nesta tabela, constatou-se que a divulgação das informações apresenta viés 

de crescimento. Ao analisar os períodos pré-junho, verifica-se que o total das 

manifestações sempre variam mês a mês. Por exemplo, o mês de janeiro apresenta 

273 manifestações, em seguida houve uma leve queda em fevereiro com 266 

manifestações, em abril foi verificado com acréscimo considerável de 314 

manifestações. Agora, observando os períodos pós junho, o total de manifestações 

cresce mês a mês de forma significativa, pois a divulgação das informações é feita 

com a acumulação dos períodos, comprometendo o potencial estratégico das 

informações e infringindo a LAI, conforme a Figura 30; 

 

Figura 30- Atendimentos manifestações 2019 

 
Fonte: Aracaju (2019a) 

  

d) Além dos itens anteriormente pontuados, o portal da transparência do município não 

oferece a divulgação dos dados abertos, conforme o portal e-SIC do governo 

federal8, no site o cidadão pode adquirir os dados abertos da atuação da ouvidoria 

em formato .csv e .xml, tipicamente utilizados em bancos de dados. Tais dados, além 

de favorecer a realização de estudos, também proporciona ao cidadão a 

possibilidade de realizar análises próprias com o objetivo de controlar a atuação do 

Estado, sendo este o princípio fundamental da transparência pública preconizado na 

LAI. 

Tudo isso demonstra as falhas na Gestão da Informação, além da confiança 

demasiada nos recursos das TIC, sem elaborar estratégias pertinentes com a realidade e 

 
8 Disponível em: https://esic.cgu.gov.br/sistema/relatorios/anual/downloadDados.aspx Acesso em: 15 jun. 2020. 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/relatorios/anual/downloadDados.aspx
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particularidades não só do município como um todo, mas também das secretarias como Silveira 

Netto (2017) cita em sua obra. 

Aprofundando a discussão desse tópico, é perceptível que segundo a classificação 

Silva, Pedroso e Zucchi (2014), as ouvidorias vinculadas à OGM, na sua integralidade, possuem 

a característica de ouvidorias do tipo burocrática, cujo objetivo é apenas mitigar problemas 

organizacionais.  

Um fato que merece ser pontuado é que, com a instauração do sistema 1DOC, a 

publicação passou a conter as manifestações por assunto e por secretaria, tais itens não estavam 

contidos nas publicações pré-junho de 2019. Diante do exposto, torna-se uma condição sine 

qua non a reordenação das publicações das informações oriundas das manifestações dos 

cidadãos, além da padronização das classes conforme as disposições da CGU e o ajuste do viés 

das informações substituindo o acumulado mensal pelo quantitativo de manifestações mensais.
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 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Tipo de manifestação             

Total 273 266 227 314 214 145 585 979 1459 1898 2230 2534 

Reclamações 112 110 119 140 107 38 174 329 549 743 922 1090 

Solicitações 51 42 37 47 33 83 348 569 772 979 1091 1174 

Denúncias 72 77 37 76 48 11 26 34 51 61 77 94 

Informação 17 16 22 29 16 7 20 33 45 66 81 104 

Sugestão 16 13 8 16 7 2 8  25 29 37 47 

Elogio 5 8 4 6 3 4 9 14 17 20 22 25 

             

Tratativas             

Total 273 266 227 314 214 145 585 988 1459 1898 2230 2534 

Encerradas 63 100 129 94 98 125 418 547 621 1309 1570 1627 

Providenciadas 144 106 73 157 66 20 159 409 633 388 444 545 

Lidas 46 36 24 48 41 0 8 32 205 201 214 360 

Não Lidas 20 18 1 13 9 0 0 0 0 0 0 0 

Em triagem 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

             

Meios de Entrada             

Total 273 266 227 314 214 142 568 966 1429 1864 2193 2497 

Telefone 108 93 84 122 79 38 230 482 728 931 1101 1248 

Internet 120 118 102 125 98 90 290 384 560 735 856 980 

Presencial 29 33 21 39 20 11 35 75 115 172 210 243 

E-mail 15 19 18 26 15 3 13 25 26 26 26 26 

Outros 1 3 2 2 2        

             

Sexo dos manifestantes             

Tabela 7- Manifestações da OGM 2019 
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Total 273 266 227 314 214        

Masculino 137 123 118 149 100        

Feminino 81 90 71 110 73        

Não se aplica 55 53 38 55 41        

             

Identificação             

Total       582 979 1446 1870 2185 2473 

Sem sigilo       215 376 590 783 927 1065 

Sigilosa       7 16 40 63 78 89 

Anônima       360 587 816 1024 1180 1319 

Fonte: Adaptado Aracaju (2019a) 
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5.4 Ouvidoria da SEMA 

 Conforme citado anteriormente, a ouvidoria da SEMA foi criada baseada na 

ouvidoria do Ministério Público Estadual, pelo fato do então Secretário, Eduardo Matos, ser 

membro da referida instituição. Com o decorrer do tempo, naturalmente, os processos e o 

modelo de gestão foram aperfeiçoados. Sendo assim, esta seção tratará unicamente das 

características do setor de ouvidoria na secretaria em questão. 

 Para tanto, foi necessário realizar entrevista com os representantes da ouvidoria, a 

fim de se conhecer as particularidades e o fluxo de trabalho/informação deste setor. A entrevista 

previu inicialmente a participação dos representantes A e B, ambos integrantes da Ouvidoria da 

SEMA, no entanto apenas o representante B consentiu participar deste estudo.  

 

5.4.1 Análise de conteúdo da entrevista 

 Realizando uma análise de conteúdo com as respostas obtidas junto ao 

representante B, obteve-se o seguinte resultado com as palavras mais representativas, conforme 

a Tabela 8. 

Tabela 8 - Análise de conteúdo da entrevista 

Palavras-chaves Frequência 
Frequência 

relativa 

Frequência 

acumulada 

Frequência 

acumulada 

relativa 

Sistema  12 18% 12 18% 

Ouvidoria  7 10% 19 28% 

1DOC  7 10% 26 38% 

Manifestação  7 10% 33 49% 

Gestão  5 7% 38 56% 

Prazo  5 7% 43 63% 

Manifestante  4 6% 47 69% 

Informação  4 6% 51 75% 

Denúncia  3 4% 54 79% 

Fiscalização  3 4% 57 84% 

Lei  3 4% 60 88% 

SEMA  2 3% 62 91% 

Demanda  2 3% 64 94% 

Cidadão  2 3% 66 97% 

SISGES  1 1% 67 99% 

Nomeação  1 1% 68 100% 

Total 68 100%   
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Ainda na tabela em questão percebe-se que as palavras sistema; ouvidoria; 1DOC 

e manifestação foram citadas 12, 7, 7 e 7 respectivamente. Logo, diante dos dados coletados, 

essas palavras apresentaram 49% de relevância acumulada, diante desta análise pode-se inferir 

que a percepção do participante está direcionada à gestão da informação, pois como sua 

principal atividade é gerir os fluxos informacionais como gatekeeper, as palavras mais usadas 

por ele demonstram que os dados coletados com a entrevista estão alinhados com o objeto da 

pesquisa. 

 

5.4.2 Processo de escolha dos representantes da ouvidoria 

Dando andamento ao estudo, segundo as afirmações do representante B, o processo 

de escolha do ouvidor é realizado por análise curricular. Um fato interessante é que este 

representante possui como formação “tecnóloga em gestão de recursos humanos e pós-

graduanda em ouvidoria pública 2019/2 OEI (Organizações dos Estados Ibero Americanos)”. 

Cabe citar que o representante B possui o ingresso na SEMA como cargo 

comissionado. Fazendo um adendo, desde a criação desta Secretaria em meados do ano de 2018, 

a ouvidoria possuía um servidor efetivo desempenhando tais atividades, porém após o ano de 

2018 as atividades da ouvidoria passaram a ser exercidas totalmente por servidores 

comissionados. 

Mediante a pesquisa realizada no diário oficial, verificou-se que não há cargo 

específico de ouvidor e ouvidor adjunto na SEMA. Logo, com a adesão da rede de ouvidorias, 

a OGM poderia reestruturar a organização de todas as ouvidorias vinculadas do município, 

inclusive instaurando o processo eleitoral para escolha dos cargos em questão, seguindo as 

recomendações da legislação (BRASIL, 2018b). 

 O processo eleitoral melhoraria o grau de aceitabilidade não só entre os 

departamentos, como também entre os servidores, pois a aceitação é um dos principais 

requisitos durante o processo de solução de problemas, visto que o ouvidor, na classificação de 

Silveira Netto (2017), é o gatekeeper por controlar os fluxos informacionais com o ambiente 

externo e veiculando tais informações com os colaboradores organizacionais. 

 

5.4.3 Registro de manifestações na ouvidoria 

Conforme as informações prestadas pelo representante B, os canais de registro de 

manifestações na ouvidoria são o atendimento presencial, telefone fixo, redes sociais e e-mail. 

Todavia, cabe reiterar que, além desses canais supracitados, a ouvidoria dispõe de um portal 
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específico na página da Prefeitura de Aracaju para registro das demandas. Em complemento, 

destaca-se que a aceitação de redes sociais, e-mail e outros meios de registros de demanda 

comprometem o controle das manifestações, tal fato já fora comprovado demonstrando as 

informações quantitativas divulgadas no portal da transparência do município, devendo esta ser 

uma das pautas de ajuste no tocante à Gestão da Informação. Entretanto, este estudo comprovará 

esta fragilidade em momento oportuno.  

 Segundo o representante B, o sistema de ouvidoria é o 1DOC, porém há a 

transposição das informações oriundas deste sistema para o SISGES, o qual é utilizado para 

elaboração dos relatórios de gestão. Este ponto demonstra a fragilidade da Gestão da 

Informação em concomitância com a Gestão das Tecnologias da Informação, que devem 

considerar as particularidades do ambiente organizacional. Valentim (2010a) cita 

pertinentemente que, ao implementar um sistema de gestão, as particularidades organizacionais 

devem ser colocadas em pauta para reduzir o estresse, que dificulta o processo de aquisição da 

informação. É claro que essa transposição de informações entre sistemas, duplica o trabalho 

favorecendo não só a incidência de retrabalhos, como também de erros sistêmicos que irão 

comprometer o fluxo de informações. Isso ocorre pois há um equívoco entre os gestores de que 

os sistemas de informações gerenciais são o fim para solucionar problemas de gestão, quando 

na verdade são o meio. 

 A Figura 31 apresenta o fluxo utilizando a metodologia BPM para detalhar os 

tramites processuais das demandas. 
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Figura 31- fluxo das manifestações 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

 Recobrando Monteiro e Valentim (2008, apud JORGE; VALENTIM, 2016) 

verifica-se com a Figura 31 que a informação formal perpassa vários limites departamentais, e 

assim comprova-se a assertiva de que a informação percorre o sentido vertical, horizontal e 

transversal dentro da estrutura organizacional. Como o fluxo de informações está diretamente 

atrelado à gestão de processos, é de grande relevância que a SEMA redesenhe continuamente 

o fluxo processual demonstrado na  Figura 31, tal qual proposto por Teixeira, Grilo e Pereira 

(2013),  para identificar atividades que não agregam valor ao processo, a fim de torná-lo mais 

enxuto. É oportuno utilizar a técnica AS-IS defendida por Souza (2014), que demonstra o fluxo 
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atual de processos e o redesenha, eliminando as atividades que não agregam valor obtendo um 

processo mais otimizado com a técnica TO-BE.  

Ressalta-se que a Figura 27 representou o estado AS-IS na ocasião do plano de ação 

desta secretaria, e apesar de se perceber uma  evolução das etapas processuais, o processo de 

atualização deve ser constante devendo o fluxo descrito na Figura 31 ser revisto em momento 

oportuno. 

Ademais, a modelagem dos fluxos de processos auxilia no entendimento das 

atividades da secretaria, isso é bastante relevante quando um novo colaborador é inserido no 

ambiente organizacional, havendo, dessa forma, uma redução na dependência funcional, 

valorando o conhecimento explícito. 

De acordo com o representante B, quando a manifestação é inserida no sistema, 

automaticamente é gerado um prazo de 30 dias para resolução, porém esse prazo é passível de 

prorrogação em casos específicos. Ademais, toda a tramitação processual da manifestação pode 

ser acompanhada pelo manifestante. 

No cerne das informações sigilosas, o referido representante alega que o sigilo das 

informações do manifestante é totalmente garantido, pois apenas a OGM tem acesso às 

informações sigilosas, enquanto as demais secretarias não possuem este acesso. 

 Recobrando as diretrizes da LAI, percebe-se que há convergência de prazos da 

ouvidoria em relação à referida lei, todavia não há indicador passível de divulgação conforme 

explanado anteriormente. 

 

5.4.4 Encerramento das manifestações 

Segundo o representante B, com a conclusão processual das demandas apuradas 

dos manifestantes, todas as informações oriundas do setor destino são encaminhadas à 

ouvidoria da SEMA que irá alimentar o sistema 1DOC, sendo direcionadas à OGM. Ademais, 

verificou-se a convergência com a LAI mediante a instauração do prazo de 30 dias, podendo 

haver prorrogação, para uma resposta conclusiva ao demandante. Vale enfatizar que o controle 

de prazos é administrado pelo sistema 1DOC, que emite alertas sobre o prazo das 

manifestações. Porém, entra-se em um paradoxo, pois se o sistema faz o controle do 

cumprimento dos prazos, logo deveria ser um dado público para se verificar o grau de 

consonância com as diretrizes da LAI e eventuais ajustes processuais que envolvem a ouvidoria. 

 Outro ponto interessante é que, na visão do representante B, a principal 

contribuição da ouvidoria da SEMA é o trabalho consonante com as diretrizes do Gabinete do 
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secretário, oferecendo suporte ao setor de fiscalização ambiental (DCA). Ressalta-se, no 

entanto, que o escopo da ouvidoria pode ser muito maior, auxiliando não só no aperfeiçoamento 

organizacional, bem como na elaboração de políticas públicas consistentes que atendam aos 

anseios da população. 

Ademais, foi constatada uma divergência na fala do representante B, no seguinte 

trecho “A SEMA está adequada à Lei 12527/2011 cumprimos prazos estabelecidos, mesmo que 

a resposta finalística não seja concedida no prazo de 20 dias, a resposta parcial é fornecida 

zerando a contagem.”. Resgatando as proposições de Brasil (2017a), vê-se que as ouvidorias 

devem responder às manifestações de forma conclusiva em até 30 dias, podendo ser prorrogado 

por igual período desde que justificado. Com o Decreto 9.492/18, apenas quando o cidadão 

necessitar complementar a manifestação, há a suspensão do prazo, onde será aberto um novo 

prazo de 30 dias. 

O controle de prazos é um indicador muito relevante para mensurar o desempenho 

do sistema, como proposto por Marques e Oda (2012), os quais ressaltam que é visível a 

dificuldade de instaurar, até mesmo de divulgar este indicador, por resistências organizacionais.  

Houve também o detalhamento do processo de arquivamento das demandas, e 

segundo as afirmações do representante B, as manifestações ficam contidas no banco de dados 

dos sistemas em questão por tempo indeterminado. Logo, é constatável um grande problema 

futuro, pois, naturalmente, os dispositivos de armazenagem são finitos e sujeitos a 

obsolescência tecnológica. Dessa forma, é necessário que a SEMA, em conjunto com a OGM, 

defina uma política de Gestão da Informação consistente com a realidade municipal, a fim de 

minimizar impactos futuros inerentes à finitude dos recursos tecnológicos e dos avanços da 

tecnologia, como forma de proporcionar racionalização dos recursos computacionais 

investidos, no longo prazo, conforme preceitua Segoa (2016). 

 

5.4.5 Utilização das informações da ouvidoria como ferramenta de gestão 

Ainda baseado nas afirmações do representante B, verificaram-se alguns paradoxos, 

sendo o primeiro que, ao se questionar se há estratificação das manifestações e do perfil do 

manifestante, o mesmo afirmou que não há. Todavia, pôde-se constatar no portal da 

transparência que há divulgação da tipologia das manifestações, assim como sexo do 

manifestante, a identificação do demandante e os meios de acesso à ouvidoria. A segunda 

disfunção é que, na visão do representante B, todos os recursos aplicados na ouvidoria servem 

apenas para elaboração de relatórios de gestão, sendo que o poder informacional da ouvidoria 
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pode maximizar os atributos de gestão, potencializando o estabelecimento de políticas que 

atendam aos anseios dos cidadãos, assim como auxiliar na efetividade das ações da gestão 

pública, assim como no processo decisório. 

No que tange ao processo decisório, verifica-se que a maior parte das ações de uma 

ouvidoria tradicional envolve decisões não programadas, contudo a ouvidoria da SEMA, devido 

às suas particularidades, com frequência atua como um fale conosco, muito bem exposto pela 

Ouvidoria Geral de Minas Gerais (2015); dessa maneira há uma incidência de decisões 

programadas conforme a classificação de Chiavenato (2008). 

As informações colhidas pela ouvidoria são relevantes, como apontado por 

Nascimento e Valentim (2015), para elaborar decisões estratégicas que demandam uma 

variedade de informações com fatos complexos e problemas inéditos, pois servem como 

subsídio para moldar estratégias de divulgação, aceitação e aperfeiçoamento dos fluxos 

processais e gerenciais tanto da ouvidoria como da prefeitura como um todo. Lembrando que a 

análise de sexo, grau de instrução, meio de entrada e a identificação do manifestante servem 

como base para estabelecer políticas de universalização dos serviços, sendo este o principal 

princípio constitucional de acessibilidade e isonomia entre todas as camadas sociais.   

 

5.4.6 Estrutura da Ouvidoria da SEMA 

Ainda segundo as afirmações do representante B, são ofertados cursos de 

capacitação em média duas vezes ao ano, podendo verificar que, graças à adesão à rede de 

ouvidorias do governo federal, proporcionou-se este diferencial para que os serviços de 

ouvidoria estejam em constante atualização com as melhores práticas, a fim de elevar o nível 

de qualidade das atividades desenvolvidas neste setor. 

No tocante à estrutura física, observou-se um paradoxo nas afirmações do referido 

representante, pois ao mesmo tempo que afirma “até o momento, diante da demanda existente 

não tivemos evidências de dificuldades ocasionadas pelo atual layout”, também diz que o 

principal ponto de melhoria a ser considerada na ouvidoria é o layout. Porém, no início da 

gestão de Augusto César, a SEMA realizou a mudança de suas instalações da antiga Escola 

Parque para a antiga Defensoria Pública da União, quando houve uma drástica melhoria na 

estrutura física desta secretaria. Contudo, devido às restrições orçamentárias pontuadas, é 

totalmente compreensível essa deficiência. 

 Entretanto, o representante B alega que, para realizar eventuais mediações de 

conflitos é utilizada a sala de reunião para tal, e dessa forma, evidencia-se a necessidade de 
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angariar recursos para se investir em uma estrutura que possibilite a convergência com as 

recomendações de Brasil (2018b). 

 

5.4.7 Análise quantitativa da ouvidoria  

Com a situação de pandemia mundial, optou-se em utilizar métodos alternativos, 

mas com validade científica, para que o estudo pudesse ser concluído atendendo os requisitos 

expostos em sua metodologia. Logo, o quantitativo de ouvidorias dos anos de 2014 a 2017 foi 

obtido graças aos arquivos que auxiliaram a elaboração dos estudos de Silva (2017a), por 

conseguinte no ano de 2019 houve a divulgação das informações no portal da transparência do 

município. Sendo assim, demonstra-se nesse trabalho algumas inconsistências inerentes à 

gestão da informação deficitária, bem como na variabilidade dos meios de entrada. 

 Como é sabido, a principal demanda da ouvidoria da SEMA são as denúncias de 

cunho ambiental, logo há uma relação direta com o departamento de controle ambiental. 

Observando-se a Tabela 9 e a Tabela 10 que demonstram os quantitativos das 

ouvidorias e fiscalizações, não há como extrair médias para todos os períodos, exceto os anos 

de 2015 e 2016, pois há uma grande variação e, consequentemente, um desvio padrão 

considerável. Além disso, a quantidade reduzida de períodos impossibilita a aplicação de 

técnicas estatísticas como regressões e médias móveis.  Contudo, as informações contidas nas 

tabelas demonstram claramente um problema crônico que perdurou por um bom tempo nesta 

secretaria.  

 Conforme fora pontuado em capítulos anteriores, inicialmente a SEMA realizava 

fiscalizações preventivas, observando a Tabela 10 nos primeiros meses de 2014 observa-se um 

grande número de fiscalizações, comparando o mesmo período com a Tabela 9 que consta o 

quantitativo de ouvidorias. É importante salientar que efetivamente a ouvidoria da SEMA 

iniciou suas atividades após maio de 2014 com a delegação do posto de ouvidor adjunto a um 

servidor efetivo. Em maio apenas há registro de uma ouvidoria, enquanto há 182 registros de 

fiscalização, levando a inferir que muitas demandas não passaram pelo registro da ouvidoria o 

que ocasiona duplicidade processual, extravios e muitos outros problemas que são oriundos de 

um fluxo de informações deficiente.  

 Porém, a prática de fiscalizações preventivas perdurou por um bom tempo nesta 

secretaria, até que foi percebido pelos gestores da época a inviabilidade dessa prática devido as 

restrições orçamentárias. Assim, a ouvidoria ganhou destaque para racionalizar os recursos 
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orçamentários disponíveis, porém era comum, conforme a Figura 27, a ocorrência de problemas 

no fluxo processual, especialmente na entrada mista das demandas.  

Com o tempo, a ouvidoria passou a ser o principal canal de interlocução com as 

demandas sociais, tal fato foi potencializado com a implementação do sistema 1DOC. Dessa 

maneira, comparando o período de junho das duas tabelas abaixo (9 e 10), houve o registro de 

61 manifestações e 53 registros de fiscalizações, mesmo com viés numérico de alta, há uma 

logicidade nos números, pois nem toda manifestação irá gerar registros de fiscalizações. 

 

 Tabela 9 - Quantitativo de ouvidorias SEMA 

Fonte: Adaptado Silva (2017a) 

 

Tabela 10 - Quantitativo Fiscalização DCA 

 Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

2014 188 189 150 164 182 144 245 224 287 192 199 164 2328 

2015 72 73 108 129 162 127 151 149 147 166 154 190 1628 

2016 228 171 170 125 159 187 137 180 174 159 137 111 1938 

2017 144 133 173 102 153 97 94      896 

2018             0 

2019           53 258 430 570 670 746 814 3541 

Fonte: Adaptado Silva (2017a) e Aracaju (2019a) 

 

 Diante de toda a exposição do status quo da SEMA, faz-se necessário iniciar a 

proposta do produto decorrente deste trabalho que será um manual de criação/ajuste de uma 

ouvidoria conforme as preconizações de Brasil (2018b). Sendo assim, o próximo capítulo 

tratará das características deste produto. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

2014 0 0 0 0 1 0 26 37 51 25 22 12 174 

2015 31 36 50 56 82 9 8 25 47 40 58 77 519 

2016 71 86 60 47 39 74 46 75 65 57 41 39 700 

2017 61 13 47 14 11 11 13      
170 

2018             0 

2019           61 280 454 596 698 778 847 3714 
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6 PRODUTO 

Este estudo, com todo o conhecimento apreendido, fomentou a elaboração de um 

produto (Apêndice D) que visa auxiliar não só a SEMA, como também os demais órgãos do 

setor público, seja municipal ou mesmo estadual. Cabe ressaltar que o formato definido para o 

manual foi de livreto, contendo informações relevantes e objetivas sobre a concepção de uma 

ouvidora. Ademais, o referido manual contém uma lista de siglas para melhorar o entendimento 

terminológico abordado no documento. É interessante frisar que o produto também poderá ser 

usado pelos entes privados, obviamente ajustando-se às suas particularidades, para criarem sua 

própria ouvidoria. Dessa forma, este capítulo detalhará o produto que foi criado baseado na 

problemática deste trabalho. 

 

6.1 Motivação para criação do produto 

   Conforme explanado previamente, o tema foi escolhido decorrente das observações 

do autor durante sua passagem na ASPLANDI deste órgão ambiental.  Dessa maneira, ainda 

com a visão imatura à época, percebeu-se a potencialidade de um trabalho acadêmico 

direcionado ao meio empresarial.  

 Nesta esteira, a interdisciplinaridade entre as áreas da Ciência da Informação, 

Gestão da Informação e Administração demonstrou ser rica e produtiva. Sendo assim, os 

conhecimentos aqui citados no cerne das teorias da informação, processo decisório, fluxos 

processuais e informacionais, políticas públicas e o papel da ouvidoria no contexto social 

serviram como base para ter uma concepção dos problemas demonstrados neste trabalho. O 

intuito é fomentar a percepção da relevância sobre o tema e, assim, estimular que os gestores 

direcionem suas atenções sobre o papel da ouvidoria para a administração pública e a sociedade, 

devendo haver o comprometimento na criação desses setores conforme as determinações da 

CGU, quando inexistentes, ou adequando-os, quando existentes.  

 Sabe-se, ainda, que o acesso à informação foi potencializado nos últimos anos, 

entretanto a gama de informações e a falta de familiaridade na compreensão das diretrizes 

legais, aliadas à variação do capital intelectual na administração pública, ocasionam a criação 

de setores de ouvidoria que destoam do padrão recomendado pelo governo federal. Portanto, a 

pesquisa buscou elaborar um manual coeso e sucinto que apresente os procedimentos básicos 

para a criação de uma ouvidoria. 
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6.2 Eixos temáticos do produto 

O manual em questão (Apêndice D), buscou filtrar as informações para que apenas 

o essencial e relevante conste no documento, seguindo como roteiro as etapas conforme a 

Figura 32. 

 

Figura 32 - Roteiro do manual para criação de uma ouvidoria 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2020) 

 

   Conforme a Figura 32, o ponto de partida visa dar uma noção geral sobre o que é a 

LAI e sua relevância para a sociedade exercer o controle social. A segunda etapa proporciona 

o conceito de transparência ativa e passiva, já que a organização que vier a implementar os 

passos descritos no manual deverá divulgar informações de cunho ativo. Já as de cunho passivo, 

o órgão/entidade deverá prover os recursos básicos para que o demandante realize suas 

manifestações. O próximo passo será delinear o conceito de ouvidoria e sua relevância não 

apenas no contexto social, mas também no âmbito da gestão, especificamente no processo de 

melhoria contínua organizacional. Neste contexto, o manual esclarece sobre o escopo da 

ouvidoria e do fale conosco.  

  Dando prosseguimento, inicia-se o eixo da criação de uma ouvidoria, demonstrando 

os requisitos para conceber e reforçar a atuação do referido setor. Na etapa seguinte, há a 

definição de fluxos e prazos, os fluxos devem ser adequados às particularidades da organização, 

devendo ser desenhados e redesenhados continuamente, para os prazos, devem atender as 

diretrizes da LAI. A penúltima etapa consiste na criação de indicadores que irão mensurar o 

nível de efetividade da ouvidoria, fornecendo insumos para a tomada de decisão à gestão. Por 

fim, a divulgação da ouvidoria serve para que o manifestante conheça o canal de comunicação 

e faça uso, pois, assim, a ouvidoria cumprirá sua atividade fim em manter a interlocução entre 

o cidadão e a organização. 
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Dessa forma, o diferencial de objetividade no conteúdo foi o principal requisito na 

elaboração deste manual, citando os principais conceitos e exemplificando o desenho do fluxo 

processual de uma ouvidoria. 

Por fim, cabe ressaltar que a implementação do conteúdo no manual depende de 

variáveis que vão além da vontade do autor deste estudo. Para tanto, este produto servirá como 

proposta metodológica, fundamentada nas diretrizes da CGU e LAI, ficando a critério dos 

gestores a sua utilização. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou demonstrar as particularidades da ouvidoria da SEMA e o 

contexto na qual está inserida, a fim de criar debates acerca das melhores práticas no que 

concerne à Gestão da Informação e quanto à convergência do referido setor com a LAI. 

Embora a maioria dos municípios possua dificuldades para implementar a LAI, 

decerto podem contar com o suporte do Governo Federal para obter uma estrutura mínima de 

funcionamento. Graças à rede de ouvidorias da União, foi possível instituir um padrão de 

funcionamento das ouvidorias, contudo pelo fato de ser uma adesão voluntária a esta rede, há a 

incidência de inúmeras disfunções que afetam diretamente a gestão de informação destes 

setores, comprometendo o uso desses registros para soluções estratégicas. 

A ouvidoria da SEMA foi instituída no ano de 2014 com o objetivo de racionalizar 

recursos e atender as demandas sociais, além disso foi criada à imagem e semelhança do 

Ministério Público Estadual, órgão de origem do promotor Eduardo Matos. Mesmo com base 

neste legado, o referido setor, mediante esta pesquisa, necessita de vários ajustes para cumprir 

as diretrizes da LAI 

Para tanto, foi possível responder as seguintes perguntas de pesquisa: Como a 

SEMA de Aracaju realiza a gestão da informação no setor de ouvidoria?  A SEMA, para os 

processos da ouvidoria, realiza uma gestão da informação que precisa ser melhorada, constatou-

se falhas como utilização de dois sistemas para gerenciar o fluxo processual no setor em 

questão, assim como a inexistência de um plano de gerenciamento do banco de dados. Destaca-

se, também, que há de procedimentos gerenciais que divergem das diretrizes da LAI. 

Dando continuidade a resposta dos questionamentos: Como os dados da ouvidoria 

podem favorecer o desenvolvimento de ações inteligentes que proporcionem racionalização de 

recursos? Diante de toda a discussão exposta neste trabalho, a ouvidoria é uma fonte relevante 

de informações, e deve superar a ideia limitada de servir apenas para confeccionar relatórios de 

gestão, pois o principal foco da gestão da informação é fornecer requisitos para a tomada de 

decisão. Foi constatado que, quando bem utilizadas, as informações da ouvidoria podem 

auxiliar a gestão no desenvolvimento de políticas públicas, traçando um perfil tanto da 

população que demanda serviços no referido setor, como também dos problemas mais 

recorrentes no município, podendo inclusive auxiliar no desenvolvimento de ações inteligentes 

que proporcionem transformações efetivas na temática ambiental e social do município. 

Neste sentido, esta pesquisa conseguiu atingir todos os objetivos específicos 

apresentados, pois verificou-se que a ouvidoria existe de forma prática, contudo não há 
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delineamento de sua posição dentro da estrutura organizacional da SEMA. Assim, para atender 

as recomendações dos órgãos de controle, é imprescindível que os gestores reúnam esforços 

para corrigir e padronizar a atuação do referido setor em âmbito municipal. No que diz respeito 

ao mapeamento de fluxos informacionais, este trabalho, mediante contribuição do representante 

B, desenhou o trâmite processual/informacional que inicia no setor de atendimento da OGM e 

é concluído com a devolução da manifestação com sua respectiva resposta ao cidadão.  

É importante salientar que o fluxo anexo a este trabalho deve passar por revisões 

constantes para identificar pontos de possíveis melhorias processuais/informacionais. Nesta 

esteira, constatou-se que a SEMA cumpre parcialmente as determinações da LAI e 

recomendações da CGU, pois não há divulgação plena das informações públicas, além de 

postergar prazos que fogem das diretrizes da LAI. Por fim, com toda a experiência apreendida 

no decorrer deste trabalho foi possível elaborar um manual de processos para criação de uma 

ouvidoria, atingindo assim o objetivo geral deste estudo por conseguir expor as particularidades 

da ouvidoria da SEMA e o contexto no qual o referido setor está inserido. 

A discussão teórica que fundamentou este trabalho iniciou nos principais conceitos 

da área da Ciência da informação, passando pela gestão da informação na referida área, gestão 

de processos, tomada de decisão, LAI e ouvidoria na lei em questão. Assim, observou-se a via 

de mão dupla onde fluem informações, considerações, prestações de contas, pressões e 

contrapressões de cunho social. 

A pesquisa demonstrou as principais características do objeto de estudo, e mesmo 

diante da situação de pandemia mundial, este estudo manteve as diretrizes das pesquisas 

científicas utilizando métodos alternativos, mas que garantissem o resultado positivo deste 

trabalho. Naturalmente, os órgãos do governo sofreram alterações em seu regime de trabalho, 

restringindo o atendimento presencial, o que dificultou o andamento da pesquisa, mas graças 

ao desenvolvimento tecnológico com o advento de aplicativos de comunicação e a 

disponibilização das informações em domínio público, foi possível contornar boa parte das 

adversidades. 

Por fim, concluiu-se que não só a ouvidoria da SEMA, como todas as ouvidorias 

municipais (tendo em vista que são vinculadas e subordinadas à OGM) devem passar por um 

processo de reestruturação legal e administrativa, a fim de atender não só as recomendações da 

CGU, como também da LAI. Foi evidenciado que a maior parte das ouvidorias existe, mas não 

estão consideradas nas estruturas organizacionais dos órgãos, as informações não são 

divulgadas seguindo as recomendações dos órgãos de controle federal; as informações 

divulgadas apresentam vieses de alta, ou seja, a OGM divulga o acumulado mensal das 
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manifestações, quando deveria divulgar o resultado mensal, o que favorece a incidência de fatos 

“mascarados”. 

Foi noticiada, também, a mudança do sistema de gestão de processos o que 

ocasionou diversas disfunções na gestão da informação que merecem ser objeto de estudo em 

momento oportuno. 

Todos os fatos elencados anteriormente serviram como base para elaborar um 

manual para criação de uma ouvidoria, produto base deste estudo, que proporcione os 

procedimentos claros e objetivos para implantação do referido setor. Considerando que este 

manual depende de variáveis que vão além da vontade do autor deste estudo para a sua 

aplicação, seguiu-se a intenção de proposta para que este produto auxilie os gestores da SEMA 

a buscar a adequação do seu setor de ouvidoria, como também os demais órgão municipais, 

quiçá perpassando os limites do estado de Sergipe. 

Mesmo com a situação de pandemia mundial o uso da tecnologia e dos aplicativos 

de redes sociais foram um diferencial, pois favoreceram o andamento da pesquisa em tempo 

hábil. 

Por fim, espera-se que os resultados deste trabalho possam fomentar outros estudos 

como o desenvolvimento de indicadores específicos para ouvidoria; uso estratégico dos 

recursos de georreferenciamento das manifestações, a fim de identificar a recorrência dos 

problemas por localidade; gestão no desbaste das informações contidas nos bancos de dados; 

gestão na migração das informações entre diferentes softwares e outros temas interrelacionados 

para estabelecer boas práticas de gestão, principalmente entre os entes federados. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 
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APÊNDICE C- Transcrição da entrevista do representante B 

1- Qual a sua formação acadêmica? 

Sou formada em tecnóloga em gestão de recursos humanos e pós-graduanda em 

ouvidoria pública 2019/2 OEI (Organizações dos Estados Ibero Americanos). 

2 – Qual o tipo de ingresso na Secretaria, ou seja, Comissionado ou Concursado? 

Comissionado. 

4 – Quanto tempo desempenha trabalhos referentes a ouvidoria? 

2 anos e 5 meses. 

5- Além da internet, há outros meios para que o cidadão possa realizar a manifestação? 

Sim, através do atendimento presencial, telefone fixo da ouvidoria, redes sociais e 

e-mail. 

6- Descreva como o cidadão realiza a denúncia na manifestação? 

Então; o cidadão informa que quer registrar uma denúncia, em seguida solicito que 

seja informado do que se trata, a fim de verificar se esta é considerada uma demanda 

do município, uma informação, uma sugestão, uma reclamação, elogio ou 

solicitação e se está dentro dos parâmetros atendidos pela secretaria. Em seguida, 

transcrevo o que foi informado no sistema de registro 1DOC, o manifestante opta 

pelo tipo de manifestação se deseja que seja anônima, sigilosa ou sem sigilo. A 

ouvidoria analisa, orienta e encaminha o caso para os responsáveis pelo tratamento 

ou apuração e posteriormente a demanda, quando resolvida, é direcionada para a 

ouvidoria para que possa ser respondida ao manifestante e concluir a manifestação. 

7 – A ouvidoria da SEMA dispõe de um sistema específico de controle de manifestações? 

       Sim. 

8 – Qual o sistema que é utilizado? 

Utilizamos o sistema 1DOC desde o registro das manifestações, até as sinalizações 

das mesmas e o sistema SISGES, que é o Sistema Interno de Gestão da Secretaria, 

o qual transcrevemos as informações gerada no 1DOC possibilitando a elaboração 

de relatórios de gestão. 

9 – Qual o trâmite da denúncia desde a inserção da denúncia no sistema de ouvidoria até seu 

encerramento? 

A denúncia é inserida no sistema gerado/gerando um prazo de 30 dias, para a 

resolução da manifestação podendo ser prorrogado, quando necessário, e enviado 

para a diretoria responsável, a qual trata a informação e destina ao setor de 
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fiscalização para apuração, que nesta fase é gerado um relatório de fiscalização e, 

se necessário, é tomadas as devidas providências para sanar a situação. Contudo, 

todos os trâmites que foram realizados neste período são informados no sistema, 

sendo possível o acompanhamento pelo manifestante. 

10 – Após o encerramento da denúncia, quais as características do arquivo e por quanto tempo 

ficará disponível? 

Então; após o encerramento da denúncia, a mesma é encaminhada pelo sistema 

1DOC para o setor responsável, que após cumpridas as medidas cabíveis alimentará 

o sistema com as informações coletada e o procedimento adotado, permanecendo 

disponível por tempo indeterminado no sistema e os relatórios ficam salvos no 

servidor da secretaria e não tem prazo determinado para a exclusão. 

11 – As manifestações são utilizadas como ferramenta de gestão? 

Sim; sendo uma fonte para extração da informação para elaboração dos relatórios 

de gestão que serão utilizados para aprimorar os processos e sistemas envolvidos 

na SEMA. 

12 – Há a estratificação de manifestação e do perfil do manifestante? 

Não. 

13 – Como se dá o controle do tempo de resposta ao manifestante? 

Inicialmente o sistema 1DOC gera automaticamente um prazo de 30 dias para 

resolução da manifestação, podendo ser prorrogado quando necessário. 

14 – A SEMA consegue atender os prazos da Lei de Acesso à Informação? 

A SEMA está adequada a Lei 12527/2011 cumprimos prazos estabelecidos, mesmo 

que a resposta finalística não seja concedida no prazo de 20 dias, a resposta parcial 

é fornecida zerando a contagem. 

15 – Como é o processo de escolha do ouvidor e ouvidor assistente? 

O processo de escolha é feito por nomeação através de análise curricular. 

16 – Com qual frequência são realizadas as capacitações? 

Anualmente são disponibilizadas em média dois treinamentos, sendo ofertado pela 

CGU – Controladoria Geral da União -. 

17- Você acha que o layout é adequado para o funcionamento da ouvidoria? 

Até o momento, diante da demanda existente não tivemos evidências de 

dificuldades ocasionadas pelo atual layout, portanto sabemos da necessidade de 

aperfeiçoamento neste tema. 

19- Há um local específico para realizar mediações de conflitos? 
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Sim; sala de reunião. 

20- Você acha que a ouvidoria da SEMA atende os requisitos da Lei de Acesso à Informação? 

Sim; disponibilizando todas as informações devidas, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. 

21- Há a divulgação das informações oriundas da ouvidoria? 

Todas as informações que são registradas em 1DOC é acompanhada pela Ouvidoria 

Geral do Município, sendo este responsável pela divulgação das mesmas. 

22- Quando o cidadão opta pelo sigilo, como a gestão proporciona essa garantia? 

Através do sistema 1DOC, ao fazer o registro optando pela função manifestação 

sigilosa somente a Ouvidoria Geral do Município passa a ter acesso aos dados do 

cidadão, sendo a interlocutora da manifestação, ressaltando que a manifestação 

sigilosa é diferente de anônima. Com base na Lei 12527/2011, a Lei de Acesso à 

Informação, os órgãos ou entidades públicas devem proteger suas informações 

pessoais restringindo o acesso a qualquer dado privado desde que o manifestante 

autorize. 

23- Na sua visão, há algo na Ouvidoria da SEMA que precisa ser melhorado? 

Sim; o Layout. 

24- Qual a contribuição da Ouvidoria na gestão da SEMA? 

A ouvidoria está em consonância com o gabinete para resolução das questões 

apresentadas pela sociedade, contribuindo diretamente com o setor de fiscalização, 

oferecendo maior eficácia no atendimento as manifestações. 
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APÊNDICE D – Produto 
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ANEXO A  – Fluxo de encaminhamento de manifestação 

 

Fonte: Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo (2018) 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP 
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