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APRESENTAÇÃO 

A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF 

constitui-se num espaço estratégico e democrático de comunicação entre o cidadão e a Pasta, 

promovendo o exercício do controle social e do acesso à informação, de forma a contribuir para a 

melhoria da eficiência da Administração Pública.  

Como canal de relacionamento direto entre Governo e cidadão, a Ouvidoria SEL/DF, 

importante ferramenta para a Gestão Estratégica, busca subsidiar as tomadas de decisões, além 

de servir de instrumento para mudanças positivas na implementação de ações, como também, 

contribuir para o aprimoramento da gestão da Pasta. 

Assim, em atendimento ao disposto no inciso II, do art. 2º, da Instrução Normativa nº 01, 

de 05 de maio de 2017, a Ouvidoria da Secretaria de Esporte e Lazer apresenta o seu Plano de 

Ação Anual, referente ao exercício de 2022, alinhado ao Plano de Ação da Ouvidoria Geral do 

Distrito Federal (https://ouvidoria.df.gov.br/plano-de-acao-ogdf-2022/). 

A primeira parte - ONDE ESTAMOS - apresenta uma avaliação minuciosa do ambiente 

interno e externo da Ouvidoria da Secretaria de Esporte e Lazer, buscando identificar os fatores 

que venham a influenciar a consecução de objetivos propostos. Ainda na primeira parte é 

apresentado o Diagnóstico da Ouvidoria/SEL, contendo elementos de diversos aspectos e ações.  

A segunda parte – ONDE QUEREMOS CHEGAR - apresenta as intenções e projetos da 

Ouvidoria/SEL para 2022, com estratégias intimamente ligadas aos objetivos. A partir da definição 

de tarefas e apontados os recursos e prazos necessários são apresentadas as atividades 

destinadas a atingir as metas e resultados pactuados. 

A terceira parte – Avaliação e Monitoramento – consiste em processo organizado de 

supervisão e verificação das atividades realizadas para identificar se foi possível alcançar os 

resultados planejados ou não.  

Cabe ressaltar que o presente Plano de Ação foi criado com a finalidade de estabelecer 

as ações prioritárias a serem desenvolvidas em 2022, de forma a contribuir para a consolidação 

da cultura de transparência, garantindo a satisfação do cidadão, o fortalecimento da imagem do 

órgão e o reconhecimento de suas ações pela transparência e responsabilidade social. 
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PARTE 1 – ONDE ESTAMOS: 

A Ouvidoria constitui-se num espaço democrático de comunicação e articulação entre o 

cidadão que exerce o seu papel no Controle Social e a Gestão Pública do Estado, tendo como 

finalidade ser uma ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento da transparência e do 

controle social. 

Assim, a ouvidoria assume papel de extrema relevância para a valorização da cidadania, 

na medida em que se estabelece como instância de promoção e defesa de direitos, viabilizando a 

participação, a integração, a transparência e accountability, atuando como instrumento 

democrático de defesa dos direitos do cidadão e de aperfeiçoamento constante da prestação dos 

serviços públicos. 

É somente pela via da transparência na gestão pública que a sociedade toma 

conhecimento sobre o que o governo faz e por quê. A transparência incentiva a inclusão dos 

cidadãos no processo político ao tornar pública a forma de distribuição das receitas 

governamentais. 

A Assembléia Geral das Nações Unidas também reconhece a importância da 

transparência das instituições para a promoção do desenvolvimento sustentável em todo o 

mundo. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável elege 17 metas para o alcance de 

um mundo mais justo, igualitário, livre da pobreza em todas as suas formas e com alterações 

climáticas controladas.  

A meta de número 16 – promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas – possui, 

dentre os seus objetivos, o de desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 

todos os níveis. A organização acredita que as pessoas devem ter a oportunidade de participar 

nas decisões que afetam suas vidas e que as instituições públicas precisam ser auditáveis para 

que a oferta de serviços básicos chegue aos que mais necessitam. 

Nesse contexto, desenvolver mecanismos de promoção e proteção dos direitos humanos, 

boa governança e respeito pelo Estado de Direito significa estar alinhado aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS.Esses objetivos são um apelo global à ação para acabar com 

a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, 

possam desfrutar de paz e de prosperidade, a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no 

Brasil. 
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Cabe ressaltar que a Agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável e 169 metas, integrados e indivisíveis, que mesclam, de forma 

equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e 

a ambiental, criados para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos, dentro das 

condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas 

gerações. 

 

È importante destacar a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil - EFD, 

relativa ao período de 2020 a 2031, instituída pelo Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de 2020, 

que representa uma declaração de planejamento governamental com forte orientação por 

resultados, definindo a visão de futuro para a atuação estável e coerente dos órgãos e das 

entidades da administração pública.  

A EFD 2020-2031 pretende catalisar todas as dimensões do desenvolvimento 

sustentável, concebido como caminho da prosperidade. A Estratégia Federal contempla os 

cenários macroeconômicos para os próximos 12 anos e está organizada em 5 eixos: Econômico, 

Institucional, Infraestrutura, Ambiental e Social. Para cada um desses eixos, foram 

estabelecidas diretrizes, desafios, orientações, índices-chave e metas-alvo.  

Considerando os eixos elencados, a Ouvidoria/SEL busca cumprir seu papel regimental, 

de acordo com todas as premissas legais, almejando implantar ações e mecanismos que estejam 

alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, os quais constituem parâmetros para 

orientar a atuação governamental no desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis, que 

visem ao desenvolvimento econômico, à erradicação da pobreza, à preservação ambiental e o 

fortalecimento das instituições públicas.  
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Assim, a Ouvidoria/SEL, ao pensar em boa governança, tem como propósito integrar-se 

ao contexto nacional, contribuindo para um cenário propositivo e interativo, de forma a oportunizar 

ao cidadão ser coautor das ações públicas, além de contribuir diretamente para a prestação de 

serviços públicos mais eficientes e responsivos, circunstâncias que influem na própria legitimidade 

e credibilidade da Pasta perante a sociedade. 

DIAGNÓSTICO 

Pensar de forma planejada sobre a realidade que se deseja interferir. É desta forma que 

a Ouvidoria SEL/DF enxerga a possibilidade de rever suas ações e identificar o que pode ser 

aprimorado. Para tanto, há de se considerar a importância do uso de informações para 

potencializar os efeitos em todo o ciclo de políticas públicas: diagnóstico, formulação, 

implementação e avaliação.  

Neste sentido, a Ouvidoria/SEL assume o importante papel de fomentar a manutenção da 

coerência, exatidão e correção das atividades e ações desenvolvidas, garantindo ao cidadão o 

direito de participar desse processo, por meio de acompanhamento e fiscalização das condutas 

institucionais. 

Para a realização do diagnóstico foram utilizadas as seguintes fontes de informação: 
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a) Avaliação sistêmica do TCDF  

Em avaliação externa sobre a atuação do órgão central (Ouvidoria-Geral do Distrito 

Federal - OGDF) e o desempenho das principais seccionais (mais demandadas), o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal - TCDF pontuou a necessidade de que as ouvidorias seccionais 

definam planos de ação mais aderentes às suas realidades, com propostas efetivas de melhorias 

endereçadas aos problemas detectados nas demandas de ouvidoria. 

(https://ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Planode-Acao-SIGO-DF-2022.pdf). 

Em síntese, as principais recomendações foram: 

• Informações de ouvidoria devem contribuir para a melhoria de serviços; 

• Planos de ação devem conter diagnósticos a partir das informações de ouvidoria e 

estratégias para melhoria dos serviços; 

• Relatórios trimestrais com informações de ações e projetos para atender aos planos 

de ação; 

• Cartas de serviços com informações claras e precisas sobre a prestação dos 

serviços;  

• Capacitação como atividade inerente ao cargo - como convocação;  

• Atendimento das demandas no prazo legal; 

• Justificativas do Gestor titular sobre as providências adotadas acerca dos pontos 

recorrentes;  

• Divulgação das informações de ouvidoria ao gestor (manifestações, projetos, 

relatórios), subsidiando o processo de tomada de decisão. 

Nesse contexto e com o objetivo de atender, na íntegra, às recomendações do TCDF, a 

Ouvidoria/SEL busca, continuamente, rever suas ações, identificar pontos que necessitem de 

melhorias (realização de diagnóstico) e implantar e/ou aperfeiçoar as atividades que contribuam 

para o aprimoramento dos processos de trabalho, bem como para a melhoria de serviços 

prestados. 

O Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública -MMOuP é um importante instrumento 

para auxiliar o processo de melhoria da gestão das unidades de ouvidoria, o fortalecimento da 

integridade pública e o desenvolvimento de mecanismos de combate à corrupção. 
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Nesse sentido, a Ouvidoria/SEL ao avaliar seu desempenho buscou identificar pontos 

que necessitassem de adequação, a fim de aprimorar a sua gestão e as suas entregas.O foco 

dessa análise foi a eleição de ações que, de maneira contínua, merecem atenção especial, pois 

canalizam as potencialidades institucionais para gerar resultados.  

b) ) Avaliação individualizada da SEL/DF, a partir das manifestações 

O processo de avaliação individualizada surge a partir da percepção da diversidade da 

rede SIGO, em termos de estrutura e capacidades e serviços. A proposta para 2022 é a 

adequação das propostas de ação à realidade de cada seccional. Para tanto, foram definidos dois 

elementos estruturantes: VOLUME e QUALIDADE.  

DIMENSÃO VOLUME  

Grupo 1 - órgãos que recebem poucas manifestações (- de 20 por mês)  

Grupo 2 - órgãos que recebem de 240 a 600 manifestações no ano (20-50)  

Grupo 3 - órgãos que recebem mais de 600 manifestações por ano  

DIMENSÃO QUALIDADE  

Grupo 1 - 03 ou 04 indicadores abaixo da meta SIGO ou indicador em 0%  

Grupo 2 - Satisfação ou Recomendação abaixo da meta SIGO  

Grupo 3 - Qualidade da resposta ou resolutividade abaixo da meta SIGO  

Grupo 4 - Todos os indicadores acima ou igual a meta SIGO 

A partir da categorização dos elementos acima, foi elaborada a Matriz de Análise com o 

objetivo de classificar as ouvidorias seccionais do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito 

Federal – SIGO/DF. O esquema define as frentes de volume de manifestações e de qualidade dos 

serviços prestados pela Ouvidoria em relação às demandas oriundas do OUV-DF:  
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Segundo os critérios adotados, a Ouvidoria SEL/DF enquadra-se na categoria Azul 

(órgãos que recebem de 240 a 600 manifestações no ano e todos os indicadores acima da meta 

SIGO), demonstrando o seu bom desempenho frente aos elementos estabelecidos.  Contudo, a 

Ouvidoria entende a importância de manter os índices obtidos e, com isso, atuará 

permanentemente no acompanhamento e implementação de estratégias que visem à 

continuidade dos bons resultados conquistados. 

De acordo com o Painel de Ouvidoria (ferramenta de transparência que, em tempo real, 

permite o acesso a informações sobre o desempenho das Ouvidorias do Governo do Distrito 

Federal), é possível visualizar a evolução histórica das manifestações por tipo (elogios, 

reclamações, denúncias, sugestões, informações e solicitações de serviços), os assuntos mais 

abordados, os prazos de resposta, indicadores de desempenho e o ranking dos órgãos, entre 

outras informações. 

A seguir são apresentados os dados estatísticos da Ouvidoria da Secretaria de Esporte e 

Lazer, em 2021: 

1. Manifestações Recebidas 

A Ouvidoria da Secretaria de Esporte e Lazer recebeu 236 registros dentre reclamações, 

solicitações, denúncias, sugestões, informações e elogios, alcançando uma média mensal de 78 

registros. O gráfico abaixo demonstra a distribuição (por mês) desses registros. 

 

Fonte: Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF (2022) 
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2. Manifestações por Classificação 

Foram efetuados 103 registros de reclamações,104 de solicitações, 55 de informações, 

37 de sugestões,7 de elogios e 7 de denúncias, totalizando 313 registros. O gráfico a seguir 

demonstra a distribuição (por tipologia) desses registros. 

 
Fonte: Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF (2022) 

3. Assuntos Mais Abordados 

Em 2021 os assuntos mais abordados estão identificados no gráfico a seguir: 

 
Fonte: Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF (2022) 

Conforme dados apresentados em relação aos assuntos mais abordados, é possível 

observar os seguintes percentuais por assunto: 
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Assunto 
Percentual (%) em relação ao 

total de demandas (313) 

Centros Olímpicos 30,8 

Evento esportivo, cultural e de lazer 4,2 

Manutenção e segurança de parques 12,1 

Parecer em processo 10,8 

Programas e projetos de governo 8,3 

Serviço prestado por órgão/entidade do governo 7,1 

Servidor público 5,4 

Chamamento público 4,6 

Fiscalização - parques e unidades de conservação 3,3 

Comunicação com órgão/entidade pública 3,3 

Fonte: Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF (2022) 
 

Assunto 
Quantidade de manifestações por tipologia 

Total 
Solicitação Reclamação Informação Sugestão Elogio Denúncia 

Centros Olímpicos 13 31 22 6 1 1 74 

Evento esportivo, cultural e de lazer 20 3 5 4 2 - 34 

Manutenção e segurança em parques 5 11 3 9 1 - 29 

Parecer em processo 26 - - - - - 26 

Programas e projetos de governo 2 7 10 - - 1 20 

Serviço prestado por órgão/entidade do governo 6 - 1 6 2 - 15 

Servidor público - 8 1 - - 4 13 

Chamamento público 9 2 - - - - 11 

Fiscalização – parques e unidades de conservação - 8 - - - - 8 

Comunicação com órgão/entidade pública 6 - - - - - 6 

Outros 17 33 13 12 1 1 77 

Total Geral 104 103 55 37 7 7 313 

Fonte: Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF (2022) 
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c) Avaliação da Ouvidoria/SEL, sob a perspectiva dos indicadores pactuados pela OGDF 

A Ouvidoria SEL/DF finalizou o ano de 2021 demonstrando o alcance de todos os índices 

de indicadores estabelecidos nos diversos instrumentos de planejamento dos quais possuiu metas 

pactuadas. 

Tomando-se por base o período de 2017 a 2021, esta avaliação procurou identificar a 

percepção do cidadão frente ao serviço de ouvidoria e mapear as ações que devem ser 

priorizadas, a partir das informações levantadas. 
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Fonte: Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF (2022) 

A partir dos números apresentados, foi possível identificar que esta Ouvidoria tem 

alcançado os resultados pactuados para a Rede que compõe o Sistema de Gestão de Ouvidoria 

do Distrito Federal – SIGO-DF. No entanto, percebe-se a necessidade de manutenção dos índices 

alcançados, o que requer a implementação de ações voltadas para a melhoria da satisfação do 

cidadão com o serviço de ouvidoria, bem como com a qualidade da resposta, considerando que 

estes são indicadores de performance das ouvidorias da Rede SIGO/DF. Tais ações constam do 

Caderno 2:Plano de Ação da Ouvidoria SEL/DF - Compromissos individuais com o desempenho 

da Rede. 
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PARTE 2 – ONDE QUEREMOS CHEGAR: 

Toda transformação positiva começa a partir de uma visão. Tudo que contribui para que 

se avance na direção da visão, deve ser agregado. Além disso, projetar no futuro os sonhos e 

ambições e traduzi-los sob a forma de objetivos, metas e prazos é o primeiro passo para a sua 

realização. 

Nós temos, em maior ou menor grau, consciência de que as demandas da sociedade são 

quase sempre maiores que os recursos que se dispõe para atendê-las. Isso faz com que 

tenhamos que definir prioridades. 

Tendo como diretriz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a necessidade das 

ouvidorias se inserirem nesta discussão de forma intensificada, a definição das prioridades e 

projetos para 2022 busca contemplar ações institucionais, com ênfase na responsabilidade social, 

resultando em ações concretas de inclusão e acessibilidade.  

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que as políticas públicas de esporte e lazer da 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF contemplam todos os 

segmentos da população, inclusive pessoas com deficiência, entre estas, paratletas (atletas com 

algum tipo de deficiência) de diversas modalidades esportivas. 

Nesse contexto e, antevendo a importância da implantação de ações de inclusão e 

acessibilidade, em 2019 a Ouvidoria/SEL vislumbrou a necessidade/importância de se prestar um 

atendimento acessível a todos, inclusive às pessoas com deficiência, garantindo autonomia ao 

serviço ofertado, por entender que esse público, que possui algum tipo de limitação, na maioria 

das vezes, encontra obstáculos, principalmente na comunicação. 

Com a implantação do Projeto “Ouvidoria de mãos dadas com a inclusão”, a  Ouvidoria 

SEL/DFdesenvolveu ações conjuntas e planejadas em relação à temática inclusão e 

acessibilidade o que, de forma concreta, geraram mudanças positivas e significaram um passo 

fundamental para a garantia efetiva de um atendimento inclusivo, necessário ao pleno exercício 

da cidadania. Cabe destacar que esse projeto foi um dos vencedores da 4ª Edição do Concurso 

de Melhores Práticas em Ouvidoria Pública, promovido pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. 

Porém, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, tanto em relação ao                  

aprimoramento das ações já implantadas, quanto em relação à consolidação das diretizes 

estratégicas definidas pela Ouvidoria SEL/DF: 
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Para a continuidade e melhoria das ações e projetos em desenvolvimento no âmbito da 

Ouvidoria SEL/DF, foram revistos alguns procedimentos e desenhadas novas iniciativas, atitudes 

estas que visam tornar factível o referencial estratégico proposto, além de manter o alcance dos 

índices dos indicadores pactuados pela OGDF, especialmente os indicadores de performance: 

Missão 

Atuar como instrumento de participação e controle social para o exercício da cidadania, 

contribuindo para a construção de uma sociedade livre, equitativa, justa e solidária, bem 

como para a qualificação contínua dos serviços públicos prestados pela Pasta. 

Visão 

Consolidar-se como instituição de credibiidade, inovadora, inclusiva e próxima ao cidadão, 

com atuação resolutiva no cumprimento de sua missão institucional.  

 

Valores 

Sustentabilidade 

Atuação efetiva 

Bom senso 

Efetividade 

Respeito 

Otimismo 

Urbanidade 

Valorização 

Inovação 

Responsabilidade social e ambiental 
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Assim sendo e considerando que a Ouvidoria da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito 

Federal está inserida no Programa de Desempenho do Sistema de Ouvidoria do GDF - PDSO que 

reúne ações e projetos voltados para a melhoria do desempenho nas ouvidorias seccionais, a fim 

de que indicadores e metas desses instrumentos sejam alcançados, os indicadores e metas 

propostas pela Ouvidoria/SEL, para 2022 são: 

 

Indicador 
Meta pactuada pela 

Ouvidoria-Geral do DF 
Meta proposta pela 

Ouvidoria da SEL/DF 

 Índice de Recomendação da Ouvidoria 73% 77% 

 Índice de Satisfação com o Serviço de Ouvidoria 64% 70% 

 Índice de qualidade da resposta 48% 55% 

 Índice de Resolutividade 42% 50% 

Partindo do pressuposto de que a ouvidoria alcança as mais diversas interfaces 

relacionadas aos ODS e à Agenda 2030, surgiu a proposta de uma Estratégia ESG de Ouvidoria 

(ESG relacionada à tríade Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança), que consiste na 

tradução dos ODS em ações institucionais, com ênfase na responsabilidade social, resultando em 

ações concretas de inclusão e acessibilidade. Tais estratégias estão detalhadas no Caderno 1: 

Plano de Ação da Ouvidoria SEL/DF -Estratégia ESG e Ações Transversais. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

OUVIDORIA 
 

  
 

18 

 

Caderno 1: Plano de Ação da Ouvidoria SEL/DF  

Estratégia ESG e Ações Transversais 

Consiste no conjunto de ações de cunho transversal, a serem executadas pela Ouvidoria 

SEL/DF, sob a Coordenação da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. Trata-se de um conjunto de 

ações programáticas com o objetivo central de qualificar e inserir o Serviço de Ouvidoria na 

temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, tendo como pano de fundo a 

melhoria dos serviços públicos e sua inter-relação com os ODS, a Agenda 2030 e a Nova Agenda 

Urbana. 
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Identif. Projeto Objetivo Resultado-Chave (Ação) Meta Medição Recursos Responsável Resultado esperado 

ESG 1 Ouvidoria Inclusiva 

Consolidar a 
Ouvidoria SEL/DF 
como um espaço 

acessível e inclusivo 

Desenvolver, em parceria 
com a Assessoria de 
Comunicação - ASCOM, 
campanhas de divulgação 
sobre acessibilidade 
(arquitetônica e atitudinal) e 
inclusão (linguagem e 
material acessíveis), no 
âmbito da Ouvidoria SEL/DF 

 

1 

Ação (1º 
Semestre) 

Recursos 
técnicos 

existentes na 
Pasta 

Ouvidoria/SEL 

Maior participação de 
pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida no 
Serviço de Ouvidoria, 
seja na perspectiva 
interna (servidores do 
órgão), seja como 
usuário dos serviços de 
Ouvidoria. 
 
 
Garantir o acesso 
irrestrito ao Serviço de 
Ouvidoria no âmbito da 
Secretaria de Esporte e 
Lazer do DF, 
qualificando a Ouvidoria 
nas suas perspectivas 
atitudinal, arquitetônica e 
educacional. 

Avaliar se as acessibilidades 
arquitetônica e de 
comunicação da Ouvidoria 
SEL/DF, implantadas em 
2019, atendem às NBR 
15599/2008 e NBR 
9050/2004, da Associação 
Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT 

1 
Diagnóstico (1º 

semestre) 
- 

Atualizar a Carta de Serviços 
e todo o material impresso 
em braile, disponibilizado ao 
cidadão (Carta de Serviços, 
panfletos e folders)  

 

1 

Ação 
(1ºSemestre) 

Recursos 
financeiros 

disponibilizados 
pela Pasta para 
essa finalidade 

Participar dos cursos de 
atualização e extensão em 
libras para estar em 
constante inovação e 
aprendizado. 

1 
Ação (1º 

Semestre) 
- 



 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

  

Identif. Projeto Objetivo Resultado-Chave (Ação) Meta Medição Recursos Responsável Resultado esperado 

ESG 2 Ouvidoria Sustentável 

 
Disseminar o papel 

da Ouvidoria SEL/DF 
noalcance dasmetas 

dos Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Promover, em parceria com a 
Assessoria de Comunicação, 
campanhas educativas com o 
objetivo de sensibilizar 
servidores e usuários dos 
serviços da Pasta acerca da 
importância e necessidade de 
se promover o desenvolvimento 
sustentável, ambiental, social e 
econômico para todos. 

 

2 

Ação (1º e 2º 
Semestres) 

- 

Ouvidoria/SEL  

Fomentar o 
Desenvolvimento de 

ações de 
sustentabilidade na 
Ouvidoria SEL/DF, 

criando mecanismos de 
incentivo à adoção da 

estratégia ESG 
(Envirommental, Social 

and Governance). 

Disseminar e compartilhar boas 
práticas desenvolvidas pela 
Pasta destinadas ao alcance 
dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS. 

1 
Ação (1º 

Semestre) 
- 



 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

Identif. Projeto Objetivo Resultado-Chave (Ação) Meta Medição Recursos Responsável Resultado esperado 

ESG 3 
Ouvidoria como 
ferramenta de 
Governança   

 
Qualificar o 

relacionamento com 
o cidadão, via 

Ouvidoria SEL/DF 

Participar do Plano de 
Formação Continuada para 
servidores do SIGO-DF 

1 
Ação (2º 

Semestre) 
- 

Ouvidoria/SEL 

Aprimoramento da 
performance da 
Ouvidoria SEL/DF, 
inserindo as informações 
de ouvidoria no processo 
de tomada de decisão e 
de redesenho de 
serviços, disseminando o 
papel central da 
ouvidoria como elemento 
essencial na governança 
de serviços, tendo em 
vista que se trata de 
ferramenta de gestão e 
mecanismo de indução 
de melhoria de serviços 
públicos. 

Adotar o modelo de pós-
atendimento definido pela 
OGDF 

1 
Ação (1º 
trimestre) 

Recursos 
Humanos 

Atualização da Carta de 
Serviços, com foco na 
simplificação (redução de 
entraves e facilitação de 
acesso) - Foco em ações 
envolvendo a responsabilidade 
social (estratégia ESG) 

1 
Ação (1º 
trimestre) - 
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Caderno 2: Plano de Ação da Ouvidoria SEL/DF  

Compromissos individuais com o desempenho da REDE 

Aqui serão apresentadas as ações da Ouvidoria SEL/DF voltadas à melhoria do seu 

desempenho, de forma a alcançar as metas e indicadores pactuados pela Ouvidoria-Geral do 

Distrito Federal, com ênfase nos indicadores de performance. 

Considerando a diversidade de ações que compreendem a atuação da Ouvidoria, serão 

priorizadas neste Plano de Ação as práticas consideradas essenciais para o adequado 

desempenho da Unidade e que, de fato, estejam alinhadas aos interesses da sociedade. 

 

 

 



 
 

   
  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

Identif. Projeto Objetivo Resultado-Chave (Ação) Meta Medição Recursos Responsável Resultado esperado 

OUV. 
SEL 1 

Ouvidoria em Ação 

Ampliar o alcance da 
Ouvidoria SEL/DF 

(número de demandas 
registradas para o 

órgão 

Realização de eventos de 
divulgação interna dos serviços 
de ouvidoria 

2 
Ação (1º e 2º 
Semestres) 

- 

Ouvidoria/SEL 

Aumento do volume de 
manifestações 

direcionadas ao órgão 

Participação de eventos 
externos promovidos pela 
Pasta para divulgação do 
Serviço de Ouvidoria 

2 
Ação (1º e 2º 
Semestres) 

Visita às Unidades externas da 
Pasta 

2       
Ação (1º e 2º 
Semestres) 

Monitoramento mensal do total 
de manifestações recebidas 

3 Quadrimestral 

Disseminar os 
serviços da 

Ouvidoria/SEL para a 
sociedade 

Realização de pesquisa 
(interna) de reconhecimento da 
Ouvidoria/SEL e suas funções  

2 
Ação (1º  e 3º 

Quadrimestres) 
- 

Serviços e ações da 
Ouvidoria/SEL 

disseminados, sob uma 
perspectiva interna e para a 

sociedade. 
Revisão da Carta de Serviços 1 

Ação (3º 
Quadrimestre) 

Fortalecer o 
relacionamento com os 
gestores e servidores 

da Pasta 

Reunião com áreas técnicas 
da Pasta 

2 
Ação (1º e 2º 
Semestres) 

- 
Ouvidoria-SEL reconhecida 

internamente por seus 
resultados e capacidades 

Reuniões de apresentação dos 
números - Resultados da 
Ouvidoria/SEL 

2 
Ação (1º e 2º 
Semestres) 

Bate-papo com os gestores da 
Pasta 

3 
Ação (1º e 2º 
Semestres) 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Identif. Projeto Objetivo Resultado-Chave (Ação) Meta Medição Recursos Responsável Resultado esperado 

OUV. 
SEL 2 Ouvidoria em Foco 

Ampliar o nível de 
confiança e satisfação 

com o Serviço de 
Ouvidoria 

Implantação do Pós-atendimento 
e pesquisa de satisfação 10% Trimestral 

Recursos 
humanos 

Ouvidoria/SEL 

Melhora dos indicadores de 
qualidade do serviço de 

Ouvidoria 
Qualificar a resposta de 

ouvidoria ao cidadão 

Pré-atendimento (contato com o 
cidadão após o registro da 
manifestação) 

10% Trimestral 

Monitoramento mensal do 
indicador 10% Trimestral 

- 

Reunião com áreas técnicas para 
tratativas de demandas 
recorrentes  

4 
 

Ação 
(Janeiro, maio, 
julho e outubro) 

Relatório analítico das respostas 
avaliadas negativamente pelo 
cidadão 

3 
Ação 

(Maio, setembro 
e novembro) 

Ampliar a avaliação 
das demandas 

registradas (total de 
manifestações 

avaliadas) 

Pré-atendimento (contato com o 
cidadão após o registro da 
manifestação) 

10% Trimestral 
Recursos 
humanos 

Aumento do volume de 
manifestações avaliadas 

Implantação do Pós-atendimento 
e pesquisa de satisfação 10% Trimestral 

Relatório analítico das respostas 
avaliadas negativamente pelo 
cidadão 

3 
Ação 

(Maio, setembro 
e novembro) 

-- Monitoramento mensal da 
pesquisa de satisfação (total de 
manifestações avaliadas) 

10% Trimestral 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Identif. Projeto Objetivo Resultado-Chave (Ação) Meta Medição Recursos Responsável Resultado esperado 

OUV. 
SEL 3 

Ouvidoria como 
instrumento de gestão 

Monitorar o assunto 
“Centros Olímpicos”, 
haja vista demandas 

recorrentes 

Pré-atendimento (contato com 
o cidadão após o registro da 
manifestação) 

10% Trimestral 

Recursos 
humanos 

Ouvidoria/SEL 

 
 
Melhora dos indicadores 
de qualidade do Serviço 
de Ouvidoria 
 
 

Implantação do Pós-
atendimento e pesquisa de 
satisfação, inclusive após 
resposta complementar 

10% Trimestral 

Relatório analítico das 
respostas avaliadas 
negativamente pelo cidadão 

3 
Ação 

(Maio, setembro 
e novembro) 

- 

Monitoramento mensal da 
pesquisa de satisfação (total de 
manifestações avaliadas) 

10% Trimestral 

Visita às unidades externas da 
Pasta 

2       
Ação (1º e 2º 
Semestres) 

Identificação de pontos 
passíveis de melhorias, 
de forma a oferecer um 
serviço de qualidade ao 
cidadão, o que impacta 

na  melhoria dos 
indicadores de qualidade 
do Serviço de Ouvidoria. 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

CRONOGRAMA-PLANO DEAÇÃOOUVIDORIA SEL/DF - 2022 

Caderno Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

ESG/TRANVERSAL 

Diagnóstico 
acessibilidade 
de acordo c/ as 

normas da 
ABNT 

Atualização da 
Carta de 
Serviços 

Atualização de 
material 

impresso em 
braile 

Campanha 
divulgação 

sobre 
Acessibilidade 

Campanha 
sobre 

sustentabilidade 

Reunião com 
áreas técnicas da 

Pasta 

Curso para 
atualização 
em Libras 

Capacitação - 
Plano de 
Formação 

Continuada 

Divulgação de 
boas práticas 

para o  alcance 
dos ODS 

Campanha 
sobre 

sustentabilidade 

Reunião com 
áreas técnicas da 

Pasta 

Bate papo com 
gestores da 

Pasta 

OUV SEL/DF 

Evento de 
divulgação 
interna do 
Serviço de 
Ouvidoria 

Implantação do 
pré-

atendimento 

Participação de 
eventos 

externos da 
Pasta p/ 

divulgação do 
Serviço de 
Ouvidoria 

Pesquisa 
Interna de 

reconhecimento 
da Ouvidoria/   

Reunião com 
áreas técnicas 
para tratativas 
de demandas 
recorrentes 

Apresentação 
dos 

números/Resulta
dos da Ouvidoria 

Evento de 
divulgação 
interna do 
Serviço de 
Ouvidoria 

Plano de 
Formação 

Continuada 
(Capacitação) 

Participação de 
eventos 

externos da 
Pasta p/ 

divulgação do 
Serviço de 
Ouvidoria 

Reunião com 
áreas técnicas 
para tratativas 
de demandas 
recorrentes 

Pesquisa 
Interna de 

reconhecimento 
da Ouvidoria/   

Apresentação 
dos números/ 
Resultados da 

Ouvidoria 

Reunião com 
áreas técnicas 
para tratativas 
de demandas 
recorrentes 

Implantação do 
pós-

atendimento 

Visita às 
Unidades 

externas da 
Pastta 

Relatório 
analítico das 

respostas 
avaliadas 

negativamente 
pelo cidadão 

Plano de 
Formação 

Continuada 
(Capacitação) 

Bate papo com 
gestores da 

Pasta 

Reunião com 
áreas técnicas 
para tratativas 
de demandas 
recorrentes 

Relatório 
analítico das 

respostas 
avaliadas 

negativamente 
pelo cidadão 

Visita às 
Unidades 

externas da 
Pastta 

Plano de 
Formação 

Continuada 
(Capacitação) 

Bate papo com 
gestores da 

Pasta 

Relatório 
analítico das 

respostas 
avaliadas 

negativamente 
pelo cidadão 
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PARTE 3 – AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: 

Consiste no acompanhamento do desempenho da Ouvidoria SEL/DF por ações 

planejadas e executadas, a partir de diretrizes estabelecidas pelo órgão central. Deixa de focar 

nos indicadores de desempenho institucional, passando a priorizar as ações efetivas de 

planejamento e monitoramento locais, com foco na análise qualitativa de informações publicadas.  

Nesta lógica, os indicadores do Sistema de Gestão de Ouvidorias do Distrito Federal - 

SIGO-DF- Qualidade da resposta, Satisfação com a Ouvidoria, Recomendação da Ouvidoria e 

Resolutividade passarão a ser monitorados como indicadores de performance (KPI - Key 

performance indicators).  

A proposta de nova metodologia de medição de resultados parte do princípio que o 

planejamento, precedido de diagnóstico institucional, deve ser incorporado ao processo de 

trabalho das Ouvidorias. Trata-se de estratégia de monitoramento, aliada à estratégia de formação 

continuada em curso para incorporar às rotinas de trabalho uma cultura de planejamento e 

monitoramento de forma sistêmica.  

Também responde aos princípios de accountability, controle social e transparência, na 

medida em que o monitoramento é feito a partir da publicação dos instrumentos (plano de ação e 

relatórios). Tem um foco operacional, visando atender ao marco regulatório de ouvidoria, bem 

como à decisão do TCDF.  

Além disso, tem um componente qualitativo que visa monitorar o desempenho da 

Ouvidora SEL/DF com relação aos preceitos da legislação que rege a matéria, sobretudo com 

relação às novas atribuições das ouvidorias públicas, especialmente as relacionadas à melhoria 

de serviços públicos.  

Ademais, trabalha com compromissos transversais, onde serão inseridas iniciativas e 

ações afirmativas, de forma a alavancar a relevância da Ouvidoria SEL/DF na estrutura 

administrativa, considerando a necessidade de evidenciar o seu papel na promoção de direitos 

humanos, justiça e de governança pública.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A excelência em gestão pressupõe direcionar as ações públicas para as necessidades 

dos cidadãos e da sociedade, na condição de sujeitos de direitos e como beneficiários dos 

serviços públicos e destinatários da ação do Estado. É fundamental conhecer e entender as 

necessidades atuais dos cidadãos e antecipar suas expectativas futuras. Nesse sentido, importa 

atender aos diversos segmentos da sociedade, considerando as suas diferenças.  

Sob essa ótica, a Ouvidoria SEL/DF funciona como um agente promotor de mudanças: 

de um lado, favorece uma gestão flexível, comprometida com a satisfação das necessidades do 

cidadão; de outro, estimula a prestação de serviços públicos de qualidade, capazes de garantir 

direitos. Em síntese, é um instrumento para a democracia.  

Nesse contexto, o presente Plano de Ação, alinhado aos instrumentos de planejamento 

do Governo do Distrito Federal, apresenta-se na perspectiva de planejamento dos trabalhos sem, 

entretanto, ignorar o aspecto processual e dinâmico que as atividades cotidianas pedem. 

Desta forma, incorpora a dimensão flexível, contemplando as devidas sugestões e 

adequações necessárias ao longo do ano, de forma a buscar a melhoria dos serviços prestados 

pela Ouvidoria da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, privilegiando e promovendo a 

cidadania. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             


