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“A cidadania não é atitude  
passiva, mas ação permanente,  
em favor da comunidade”.

Tancredo neves
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preFÁcio 

As Ouvidorias exercem um papel fundamental nas sociedades 
democráticas, na medida em que asseguram a todos os cidadãos 
o direito de comunicar-se diretamente com instituições públi-
cas e privadas. No caso da Unicamp, uma universidade pública, 
gratuita e de qualidade comparável à das melhores instituições 
de ensino e pesquisa do mundo, o trabalho da Ouvidoria é de 
suma importância para o bom funcionamento de toda a estrutura 
universitária. É por meio da Ouvidoria que professores, funcio-
nários, alunos e também a comunidade externa podem enca-
minhar elogios, reclamações, sugestões, pedidos de orientação e 
de informação aos mais diversos órgãos da Unicamp – e, dessa 
forma, contribuir para a construção de uma universidade melhor.

Embora o número de Ouvidorias em funcionamento no 
Brasil tenha aumentado de forma expressiva nos últimos anos, o 
número de registros teóricos sobre o assunto ainda é muito re-
duzido. O Instituto de Economia da Unicamp deu um primeiro 
e significativo passo para alterar esse quadro ao criar, em parceria 
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com a Ouvidoria da Universidade e a Associação Brasileira de 
Ouvidores/Ombudsman – Seção São Paulo (ABO-SP) o cur-
so de extensão universitária “Aperfeiçoamento em Ouvidoria 
Pública e Privada no Brasil”. Pioneiro e único no país, o curso 
inovou ao aproximar as práticas de ouvidoria, cada vez mais co-
muns, do conhecimento científico produzido na academia.

Entre abril e setembro de 2008, os alunos da primeira edi-
ção do curso, coordenada pelo saudoso professor Jorge Ruben 
Biton Tapia, do Instituto de Economia, tiveram a oportunidade 
de refletir sobre o papel, a história, a realidade, os limites e as pos-
sibilidades das Ouvidorias brasileiras apoiados em suas próprias 
experiências como ouvidores de instituições públicas e privadas. 
Este oportuno livro aborda os principais pontos debatidos duran-
te as aulas, o que faz dele leitura indispensável para profissionais 
da área, gestores públicos, políticos, empresários e demais interes-
sados pelo universo das Ouvidorias.

O livro divide-se em introdução e mais dez capítulos. A 
introdução, preparada pelos três organizadores da obra – José 
Roberto Rus Perez, professor da Faculdade de Educação e coor-
denador associado do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas 
(Nepp) da Unicamp; Adriana Eugênia Alvim Barreiro, ouvidora 
da Universidade; e Eric Passone, pesquisador associado do Nepp 
– situa o leitor com relação ao surgimento das Ouvidorias e 
à função desempenhada por elas nas sociedades democráticas. 
Nos dois primeiros capítulos, Edson Luiz Vismona, ex-secretário 
de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, e o 
professor Ademir José Petenate, membro do corpo docente do 
curso, falam, respectivamente, de gestão e melhoria de proces-
sos e da evolução das Ouvidorias no Brasil. Os oito capítulos 
seguintes correspondem aos trabalhos finais dos 23 alunos que 
concluíram a primeira edição do curso. A temática é variada: há 
desde reflexões teóricas, filosóficas e analíticas sobre o trabalho 
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realizado pelas Ouvidorias até relatos de experiências vividas no 
ofício cotidiano.

Trata-se, portanto, de um livro rico e abrangente, com gran-
de potencial para fomentar novos debates e, espera-se, estimular a 
publicação de outras obras dedicadas à atuação das Ouvidorias no 
Brasil. A julgar pela profundidade das discussões que marcaram a 
segunda edição do curso, encerrada em abril de 2011, o próximo 
livro não demorará a sair.

 
Fernando FerreIra cosTa

Reitor da Unicamp
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ESTE LIVRO CHEGA AOS leitores em um momento histórico, 
importante à consolidação das Ouvidorias no cenário da admi-
nistração pública brasileira. Hoje, ao início da segunda década do 
século XXI, a Ouvidoria vem sendo considerada, tanto nacio-
nalmente quanto internacionalmente, como um baluarte da de-
mocracia moderna. A boa governança de instituições, públicas e 
privadas, implica o reconhecimento social de um projeto compa-
tível com as necessidades dos cidadãos, um agir com legitimidade, 
legalidade e coerente com a realidade política, econômica e cul-
tural, assegurando canais de participação e de diálogo, garantindo 
qualidade na prestação de serviços e na utilização dos recursos, e 
de cidadania, promovendo a participação e o acesso à informação 
e ao controle social. 

Nas últimas décadas, muito se avançou nessa área, e o au-
mento significativo e contínuo de Ouvidorias evidencia as pro-
fundas e rápidas transformações que a sociedade passa, refletindo 
nas diversas instituições e organizações. O zelo e o respeito des-
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sas organizações pelo cidadão e pelo cliente, como detentor de 
direitos e deveres, são atributos democráticos e políticos cultu-
rais que demandam cuidados e atenção, principalmente, quanto 
ao reconhecimento do “outro” como portador de direitos. As 
Ouvidorias têm sido reconhecidas entre indivíduos, grupos, or-
ganizações e instituições por sua identidade particular, posto que 
lhe é conferido pelo seu protagonismo, imparcialidade e com-
promisso com a justiça, com a transformação social e com o de-
senvolvimento da cidadania. Alguns exemplos dessa prática social 
nos ambientes organizacionais têm possibilitado o controle da 
qualidade dos serviços públicos e privados, a transparência dos 
diversos níveis e setores administrativos desde o planejamento à 
gestão das políticas públicas. 

As Ouvidorias surgiram como um canal de comunicação, 
informação, participação e aprendizagem de direitos, que se pro-
põe à mediação entre Estado e sociedade. Os fundamentos legais 
dessa instituição baseiam-se no Art. 37º da Constituição, o qual 
dispõe sobre os princípios inerentes à Administração Pública, 
como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade 
e a eficiência. A Emenda Constitucional Nº 19, de 1998, garante 
“a participação do cidadão na administração pública direta e in-
direta”, regulando especialmente “as reclamações relativas à pres-
tação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, 
externa e interna, da qualidade dos serviços”. 

Os mesmos fundamentos visam ao controle das atividades 
administrativas dos entes que integram a federação brasileira 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, como precei-
tos constitucionais, subsidiaram, nas últimas décadas, a elaboração 
e implementação de Ouvidorias públicas no país, respeitando as 
diversidades culturais e regionais, face às características do siste-
ma federativo. Haja vista que a maioria dos órgãos federativos já 
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as implementaram em suas estruturas, como São Paulo, Paraná, 
Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Roraima, Alagoas, Amazonas, 
Sergipe, Minas Gerais, Santa Catarina e Sergipe, além da sua pre-
sença nos entes municipais e a sua consolidação no nível federal. 

A transparência da administração pública é pressuposto de 
governos democráticos. Nesse sentido, o papel do ouvidor vem 
sendo considerado como o de “representante dos cidadãos” ou o 
de “defensor do povo” que acolhe demandas, regula as relações 
entre os indivíduos e o Estado, atua em defesa dos direitos do ci-
dadão, no aperfeiçoamento da administração pública e do próprio 
processo democrático. Paralelamente, no setor privado e ações 
empresarias, assistiram-se à institucionalização de Ouvidorias e 
das estratégias de atendimento ao consumidor, com semelhante 
propósito, ou seja, colaborar com os mecanismos administrativos, 
de controle interno e de aprimoramento dos serviços e produtos 
ofertados à sociedade e, em respeito, ao consumidor brasileiro. A 
reflexão sobre a função social das Ouvidorias, nas organizações 
contemporâneas em contextos democráticos, reforça a Ouvidoria 
como instrumento de garantia de direitos dos cidadãos à medida 
que está compreendida como um canal de participação, de co-
municação e de mediação entre o cidadão e os serviços, sejam 
eles públicos ou privados, tendo por consequência desse processo 
a valorização do exercício da cidadania. Tal participação pode ser 
manifestada de diferentes formas que envolvem desde demandas 
e manifestações, como sugestões, elogios e, ainda, outros registros 
que, na percepção do cidadão e/ou cliente, são de relevância para 
si próprio e para o bem estar coletivo. 

É discurso comum e conhecido o fato vivenciado por aque-
les que desempenham atualmente o papel de ouvidor que, ao 
assumirem a função junto a uma instituição, se depararam com 
a enorme responsabilidade conferida ao ofício, tornando-se 
cônscios da premente necessidade de capacitação teórica, técni-
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ca, ética e política. A função do ouvidor pode ser exercida por 
profissionais de diferentes áreas e requer um alinhamento con-
ceitual com a prática cotidiana. Ao mesmo tempo constata-se a 
inexistência de cursos ofertados continuamente para esta função 
e a incipiência da reflexão teórica que abordem as experiências 
existentes nesta área. 

Com o intuito de contribuir para o debate teórico e qualifi-
car os profissionais da área, a Ouvidoria da Unicamp tem desen-
volvido diversas atividades de articulação com outras Ouvidorias 
do Estado de São Paulo e do país, tais como: a realização do  
III Encontro Estadual de Ouvidores do Estado de São Paulo; o I 
Workshop “Curso de Ouvidores: Construção de uma Proposta 
Inovadora”; e, o oferecimento do curso de aperfeiçoamento em 
Ouvidoria Pública e Privada. 

cUrso De AperFeiçoAMento eM oUviDoriA púBlicA e 
privADA no BrAsil

O curso de extensão universitária “Ouvidoria Pública e Privada 
no Brasil”, na modalidade aperfeiçoamento, iniciou-se a partir 
de uma série de encontros e reuniões, envolvendo ouvidores de 
setores públicos e privados do Estado de São Paulo, a participação 
da Ouvidoria da Universidade Estadual de Campinas e dos ouvi-
dores da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman – Se-
ção São Paulo (ABO-SP). Nesses encontros, surgiram propostas 
de estudos temáticos e de demandas para a qualificação e para o 
aperfeiçoamento de suas práticas, bem como, a conscientização 
sobre a necessidade de um curso de extensão universitária, que se 
abordasse, como eixo principal, a articulação da institucionaliza-
ção da Ouvidoria junto ao processo de democratização brasileira. 
Tal eixo permitiu, por um lado, considerar a dimensão macro 
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sobre o papel da Ouvidoria, sua emergência histórica, realidade, 
limites e possibilidades, no contexto nacional, tendo como esco-
po o fortalecimento da cidadania e a ampliação dos espaços ins-
titucionalizados às inúmeras formas de participação da sociedade 
civil junto ao Estado; e, por outro, contemplar certas dimensões 
específicas, como os distintos modelos de Ouvidoria, seus funda-
mentos legislativos e práticos, modelos de implementação, bem 
como explicitar os principais instrumentos de gestão, planeja-
mento e avaliação, comumente utilizados.

Esse percurso culminou com o oferecimento do curso 
“Aperfeiçoamento em Ouvidoria Pública e Privada no Brasil” 
pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de 
Campinas em 2008. O curso, destinado a ouvidores de institui-
ções públicas e privadas, teve a duração de 180 horas, constituídas 
por 90 horas presenciais e 90 horas por meio do ambiente virtual 
de aprendizagem “TelEduc” por meio da modalidade de EAD 
(Educação a Distância). 

Dentre os principais objetivos do curso, destacam-se: 1) a 
análise da democratização e da constituição de espaços públicos de 
participação e controle social, no Brasil, identificando o arcabouço 
jurídico e legislativo que confere legitimidade à implementação 
de Ouvidoras públicas ou privadas; 2) a abordagem das principais 
etapas de implementação e de gestão de Ouvidorias públicas e 
privadas; 3) o estudo dos principais instrumentos de gestão, pla-
nejamento e avaliação; 4) a identificação dos distintos modelos de 
Ouvidoria, seus fundamentos, origem histórica, no âmbito públi-
co e privado; 5) o desenvolvimento de habilidades para utilização 
de métodos e técnicas na mediação de conflitos; e, por último,  
6) o estudo teórico sobre as relações do ouvidor com o cidadão e 
com o consumidor, capacitando o aluno na resolução das questões 
apresentadas às Ouvidorias, com foco na qualidade do atendimen-
to prestado aos usuários de serviços públicos e privados.
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A concretização desses objetivos ocorreu por meio das 
seguintes disciplinas: Estado e políticas públicas, democratiza-
ção, sociedade civil, espaços públicos e cidadania; Ouvidoria no 
Brasil: uma visão histórica; Papel do ouvidor: competências e 
habilidades individuais; Gestão e avaliação de políticas públicas; 
Estatística e métodos de pesquisa; Aspectos conceituais e prá-
ticos para a implantação de Ouvidorias, processos e mediação; 
Tópicos de economia brasileira; e, finalmente, Tópicos de eco-
nomia internacional.

Este livro apresenta os trabalhos de conclusão do curso e re-
trata a diversidade de temas, abordagens e experiências, que cons-
tituíram os resultados alcançados pelos alunos, articulando teoria 
e prática, e que certamente servirão de fonte para novos estudos 
e pesquisas, enriquecendo o acervo bibliográfico brasileiro acerca 
deste importante tema.

Com essa coletânea de textos, a Universidade Estadual de 
Campinas visa colaborar com o debate e com a consolidação 
das Ouvidorias no país, apresentando trabalhos e apontamentos 
de profissionais experientes, exemplos de casos vivenciados e de 
atendimentos realizados, reflexões de estudiosos e de especialistas, 
com intuito de subsidiar novos profissionais, gestores públicos, 
políticos, empresários e demais interessados.     

Assim, os capítulos iniciais apresentam uma reflexão filo-
sófica, teórica e analítica sobre a prática e a experiência em 
Ouvidorias, de acordo com os temas e as abordagens que os alu-
nos desenvolveram durante o curso. Eles foram compostos com 
exemplos de casos e atendimentos, para ilustração do assunto. 

Adicionalmente, contou-se com a participação e colabora-
ção de dois ilustres convidados, o jurista Edson Luiz Vismona e o 
professor Ademir José Petenate, que ministraram aulas no curso 
e prestigiaram este trabalho com dois importantíssimos capítu-
los: “A evolução das Ouvidorias no Brasil” e “Gestão e melhoria de 
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processos”, respectivamente. Dr. Edson Luiz Vismona foi um dos 
precursores e fundadores da Associação Brasileira de Ouvidores 
(1995); atuou como secretário da Justiça e da Defesa e da 
Cidadania do Estado de São Paulo, no período de 2000 a 2002; 
e, como secretário adjunto no Governo Mário Covas, tendo sob 
sua responsabilidade a coordenação do Sistema de Ouvidorias 
Públicas do Estado de São Paulo e órgãos de defesa do consu-
midor e de fiscalização, além de possuir importantes publica-
ções na área. O professor Ademir José Petenate é um consagrado 
acadêmico e um especialista quando se trata de administração e 
da gestão pública e privada, da melhoria e da qualidade dos ser-
viços. Doutor em Estatística pela Iowa State University of Science 
and Technology; atua como professor da Universidade Estadual de 
Campinas, coordenando cursos de Formação Black Belt, entre 
outros, oferecidos pelo IMECC/Unicamp, voltado à formação 
de profissionais que visam atuar na melhoria da qualidade de 
“processos” e “produtos”.

No primeiro capítulo – “A evolução das Ouvidorias no Brasil”, 
aborda-se o percurso histórico desta instituição no Brasil, desta-
cando a importância das Ouvidorias no âmbito das transformações 
sociais e das novas exigências e desafios dispostos às instituições 
públicas e privadas, no século XXI, garantindo a qualificação do 
atendimento, valorizando a governança cidadã e a consolidação 
do Estado Democrático de Direito. O estímulo ao conhecimento 
sobre as práticas das Ouvidorias representa um forte incentivo à 
sua implementação em todo o país, quer seja na iniciativa priva-
da (instituições financeiras, concessionárias de serviços, segura-
doras etc.), quer seja na administração pública direta e indireta 
da União, Estados e Municípios, Poder Judiciário e Ministério 
Público. Esse texto reflete a consolidação das Ouvidorias junto à 
realidade brasileira, demonstrando um caminho certo a ser trilha-
do na direção da cidadania e do respeito ao consumidor.
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No segundo capítulo – “Gestão e melhoria de processos”, dis-
cute-se a importância da gestão de processos para o aperfeiçoa-
mento e a melhoria dos serviços ofertados pelas instituições e 
empresas brasileiras. A Ouvidoria possui por sua finalidade ga-
rantir a excelência dos processos e da gestão nos órgãos e insti-
tuições em que atua, garantindo a organização interna, o trâmite 
e o tratamento adequado de informações que corroboram para o 
desempenho institucional e a melhoria da qualidade dos serviços 
como um todo. Nesse sentido, a Ouvidoria como um subsiste-
ma da própria organização, também poderá se beneficiar dessa 
importante ferramenta fornecida pelas modernas teorias da ad-
ministração (pública e privada) – imprescindível para o bom de-
sempenho das funções, à realização dos propósitos institucionais 
e à eficácia e eficiência dos serviços. 

No terceiro capítulo – “Ética e Ouvidoria pública”, problema-
tiza-se a dimensão ética presente, no setor público, no papel so-
cial e nas tomadas de decisão dos órgãos de Ouvidoria, enquanto 
compromisso do ouvidor com a sociedade. No quarto capítulo 
– “Mediação e Ouvidoria”, o foco incide sobre os métodos consen-
suais de resolução de conflitos, os quais são vistos como técnicas 
que podem potencializar o trabalho dos ouvidores na resoluti-
vidade de problemas vivenciados no cotidiano das organizações. 
Analisa-se a prática extrajudicial de mediação de conflitos a partir 
de sua particularidade e de sua especificidade, bem como, de sua 
possibilidade de auxiliar, no âmbito das Ouvidorias, a resolução 
de eventuais dificuldades/conflitos que não requer nenhum for-
malismo jurídico. Para tanto, abordaram-se as diferentes formas 
de sua prática, revelando ser uma técnica operacional qualificada 
que demanda configurar a formação por parte do ouvidor. No 
quinto capítulo – “A Ouvidoria e a garantia de direitos do cidadão”, 
as Ouvidorias são consideradas como um poderoso instrumento 
de representação dos direitos constitutivos da cidadania, promo-
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vendo novos espaços de diálogo e possibilitando o avanço de-
mocrático da sociedade e do Estado brasileiro. No sexto capítulo 
– “Os direitos do consumidor e a Ouvidoria”, destaca-se a função 
estratégica, no âmbito organizacional, das Ouvidorias, represen-
tando uma ferramenta de gestão administrativa. Esse tema se re-
laciona, principalmente, com a melhoria dos serviços prestados, 
seja em políticas públicas, ou no âmbito das empresas privadas.

 Na sequência, os próximos dois capítulos tratam os aspectos 
relacionados à implementação e gestão das Ouvidorias, oferecen-
do ao leitor a possibilidade de conhecer subsídios metodológicos 
sobre a criação e sobre o funcionamento desses órgãos. No séti-
mo capítulo – “A implementação de Ouvidorias nas instituições finan-
ceiras”, discute-se o processo de implantação das Ouvidorias, na 
estrutura organizacional das instituições financeiras, por meio da 
determinação do Banco Central do Brasil, enquanto direito dos 
clientes, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. No 
oitavo capítulo – “A implementação de Ouvidorias públicas e privadas: 
modelo de gestão por processos”, apresenta-se uma metodologia de 
Gestão por Processos – modelo SIPOC – para implementação 
de Ouvidorias em instituições públicas e privadas. A metodologia 
permite de maneira simples identificar os elementos dos prin-
cipais macros processos que são desenvolvidos pela Ouvidoria, 
tais como as fases de preparação, funcionamento e de avaliação 
e ajustes. 

Finalizando, apresentamos casos e exemplos de atendimento 
em Ouvidoria na área da saúde. No nono capítulo – “Ouvidorias 
na área de Saúde Pública: reflexões sobre a prática”, demonstra-se a 
heterogeneidade de casos atendidos e encaminhados por meio 
das Ouvidorias na área de saúde pública. Visão sistêmica, deta-
lhamento, especificidade e criatividade são atributos necessários 
para o desempenho da função de ouvidor, tanto na busca da 
valorização do cidadão, quanto no esforço de aperfeiçoamento 
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da gestão pública. E, por último, no décimo capítulo – “A atuação 
proativa de Ouvidoria em um hospital público”, apresenta-se a práti-
ca proativa enquanto principal característica de uma Ouvidoria 
de hospital público, demonstrando sua atuação na prevenção de 
conflitos, resolução e recomendação necessária à melhoria dos 
processos assistenciais. 

Com a amplitude dos assuntos apresentados nesta obra, espe-
ra-se, desse modo, registrar este marco acadêmico que corrobora 
com a consolidação das Ouvidorias brasileiras, com a plena inten-
ção de contribuir para o estímulo e desenvolvimento de muitos 
outros trabalhos e publicações de excelência e de ampla circulação.
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oUviDoriA no BrAsil: UMA Breve visÃo históricA

“O Brasil começou pelo fim” 
Alceu de Amoroso Lima

Como dizia o pensador Alceu de Amoroso Lima: “O Brasil co-
meçou pelo fim”. Essa constatação demonstra que em nosso país 
a sociedade foi formada sob o Estado. A ocupação do nosso terri-
tório pelo Estado português antecedeu e direcionou a formação 
da nossa sociedade. O espaço da cidadania teve que ser aberto 
com muita dificuldade. O cidadão, perante um Estado forte, não 
era reconhecido e o serviço público foi sendo encarado como um 
favor que lhe era concedido e não um direito que lhe é devido.

O sentimento de que o cidadão, ao pagar impostos, tem o di-
reito de ser atendido e que todo o servidor público deve servir, não 
faz parte da nossa consciência coletiva. Muitos dirigentes se portam 
como se o serviço público fosse uma dádiva que deve ser agradecida.
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A preexistência do Estado toldou a força da nossa condição 
de cidadãos plenos no exercício dos nossos direitos e deveres.

No Brasil, os largos períodos de governos autoritários, su-
focando a representação e a participação do cidadão, marcaram 
a relação das instituições com o indivíduo. Nossos direitos e ga-
rantias fundamentais por muito tempo ficaram em um segundo 
plano, desestimulando o necessário reconhecimento das prerro-
gativas e do efetivo exercício da cidadania, que continua a ser um 
desafio cotidiano.

Mesmo após a redemocratização, frequentemente temos 
que nos dedicar fortemente para que os nossos direitos sejam 
respeitados e as nossas reclamações e dúvidas sejam atendidas. Por 
vezes, ao solicitarmos as mais simples informações enfrentamos 
resistências, seja no serviço público, seja nas empresas privadas, 
simplesmente, porque não somos reconhecidos como cidadãos. 

É verdade que houve a ampliação dos serviços de atendi-
mento ao consumidor, os chamados call center, porém a qualidade 
destes serviços e as informações disponibilizadas, ainda, deixam 
muito a desejar.

Certamente, a instituição de Ouvidorias, que respeitem o 
princípio de representação dos legítimos interesses do cidadão, 
com independência e autonomia, demonstra que é possível dimi-
nuir esse grau de insatisfação do usuário e/ou consumidor, que 
deve deixar de ser considerado como um “detalhe” dentro das 
organizações. O conceito de cidadania não é estranho à relação 
de consumo, ao contrário se insere diretamente nesse contexto. 

oUviDoriA/oMBUDsMAn – A reAliDADe BrAsileirA 

Desde 1985, com a redemocratização, a sociedade brasileira tem 
se organizado, identificando seus direitos e questionando práticas 
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que eventualmente deixem de atender seus legítimos interesses. 
Especialmente com a Constituição de 1988 – que define e asse-
gura os nossos direitos e garantias individuais e, posteriormente, 
com a edição do Código de Defesa do Consumidor, o cidadão 
foi estimulado a fazer valer seus direitos de consumidor de bens 
e serviços – alcançamos uma nova dimensão no relacionamento 
das empresas e dos serviços públicos com os cidadãos.

Atentamos para os nossos direitos de consumidores antes de 
assumirmos a clara condição de cidadãos. Começamos a exigir 
os nossos direitos de consumidores antes de exigir a prestação de 
serviços públicos.

De fato, com a promulgação do CDC, algumas empresas, 
diante dos aspectos fortemente punitivos previstos nesta lei, bus-
caram atuar na prevenção e identificaram na função do ombuds-
man uma forma de aperfeiçoar o relacionamento com o consu-
midor, evitando a instalação e o agravamento de conflitos. Assim, 
a promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 1990 
foi um marco na instituição da Ouvidoria no Brasil, pelo incen-
tivo que teve na sua disseminação, inicialmente nas empresas pri-
vadas e posteriormente no serviço público seja federal, estadual 
e municipal.

Em 1995, com a fundação da Associação Brasileira de Ouvi-
dores/Ombudsman – ABO, congregando profissionais de empre-
sas privadas e da administração pública, começamos a estimular o 
conhecimento sobre a Ouvidoria e incentivar a sua implantação 
em todo o Brasil. Hoje, mais de mil ouvidores atuam em todo o 
país, na iniciativa privada (área financeira e de seguros, conces-
sionárias de serviços: rodovias, metrô, energia elétrica, telefonia, 
portos, aeroportos) e na administração pública direta e indireta da 
União, Estados e Municípios, no Poder Judiciário, Legislativo e 
no Ministério Público. Assim, em todas as áreas, a ABO tem de-
fendido que o foco deve ser o cidadão, seja na condição de con-
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sumidor, seja como usuário de serviços públicos – sem distinção 
– o cidadão deve ser respeitado, seu atendimento e entendimento 
devem ser o foco da constante ação das instituições. 

Nesse processo de incentivo e consolidação das Ouvidorias, 
procuramos adaptar o modelo e a instituição do ombudsman 
à realidade brasileira. Ao contrário de alguns países europeus, 
onde prevalece o parlamentarismo, no Brasil presidencialista a 
mera incorporação do instituto do ombudsman clássico, eleito 
pelo parlamento e com estrutura desvinculada da administração 
pública não teria o mesmo respaldo institucional e êxito em 
seus propósitos. 

Assim, trabalhamos na identificação de meios para a in-
corporação da Ouvidoria no panorama institucional brasileiro. 
Nesse processo, inicialmente com decretos e posteriormente 
com leis específicas (a Lei de Defesa do Usuário do Estado 
de São Paulo, por exemplo) a Ouvidoria foi, gradativamente, 
sendo implantada dentro das instituições, fazendo parte da es-
trutura organizacional da administração pública e das empresas 
privadas. A Ouvidoria brasileira, com essa inserção, ganha em 
agilidade na busca de soluções às questões apresentadas pelos 
cidadãos, mas, sem a mesma autonomia orçamentária, pode 
perder em independência, ficando mais suscetível às posturas 
e determinações da alta administração. Desse modo, para pre-
servar a necessária autonomia e independência do ouvidor, ga-
rantindo essa importante função de representação dos legítimos 
interesses do cidadão, a ABO define que é primordial o efetivo 
comprometimento da direção das instituições na implantação, 
estruturação e atuação da Ouvidoria. Para atuar em conjunto e 
dentro da estrutura da administração, esse caráter de represen-
tação, com independência e autonomia, deve ser preservado e 
assegurado – demonstrando o necessário amadurecimento de-
mocrático das nossas instituições, elevando o necessário respei-
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to aos direitos à condição de efetivo compromisso e ação, e não 
de mera retórica. 

Com a identificação das habilidades de um verdadeiro om-
budsman e incorporando essas qualificações nas nossas institui-
ções, a Ouvidoria brasileira vem se fortalecendo, pois, com ela, 
o cidadão passou a ter um canal de comunicação efetivo e pode 
apresentar suas questões, reclamações, sugestões e elogios, partici-
pando, assim, da própria administração das instituições. A adoção 
da Ouvidoria – respeitados seus princípios e entendido seu ca-
ráter institucional – representa um grande avanço na valorização 
do relacionamento com o cidadão, fortalecendo um dos funda-
mentos da nossa democracia: a participação.

As resistênciAs

Todas as ações voltadas para estimular o efetivo atendimento do 
cidadão ainda são vistas, por alguns, como um “mal necessário”. 
As decisões estratégicas das empresas e da administração pública 
dificilmente privilegiam a opinião dos cidadãos. Nesse contexto, 
a Ouvidoria corre o risco de se tornar um aparato inoperante. 

A falta de compreensão da efetiva missão da Ouvidoria nas 
instituições: representar os legítimos interesses do cidadão, atuan-
do no aperfeiçoamento do relacionamento, prevenindo conflitos 
e aproximando as instituições das expectativas do consumidor 
ou usuário dos serviços, tem causado resistências nas instituições. 
Mesmo na administração pública, com a determinação legal da 
implantação das Ouvidorias, os dirigentes, desconhecendo o 
seu propósito, não entendendo o seu alcance na melhoria dos 
serviços e do relacionamento com o cidadão, muitas vezes não 
apoiam o desenvolvimento dos seus trabalhos, prejudicando os 
seus resultados.
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Para alguns, a Ouvidoria – ao atuar dentro das organizações 
com foco na percepção do cidadão e não na lógica da adminis-
tração, pode representar uma ameaça, pois, ao expor as críticas 
que lhe são apresentadas, sem a preocupação de só agradar, pode 
ser uma atitude antipática aos dirigentes, que assim agindo con-
fundem o mensageiro com a mensagem. 

O ouvidor/ombudsman não é um “delator de plantão”, que 
exerce a função de criticar por criticar, mas sim, é um interlocu-
tor com informações privilegiadas, manifestadas pelo consumi-
dor/usuário que, ao apresentá-las – identificando sua motivação 
– propicia a oportunidade de equacionar os erros e problemas 
advindos e preveni-los. Se essas manifestações forem entendidas 
com clareza e objetividade dentro das organizações, serão extre-
mamente úteis para a promoção de melhorias em seu desempe-
nho e na sua credibilidade. 

A distância existente entre as expectativas do cidadão e as 
instituições, frequentemente, deteriora a sua imagem, afeta a con-
fiança, demonstra descaso e desrespeito e o relacionamento se 
esgarça, causando graves prejuízos, muitas vezes insuperáveis, ele-
vando o contencioso judicial e administrativo. 

Uma Ouvidoria bem estruturada, com o respaldo da alta ad-
ministração, com a independência para apresentar suas sugestões 
e autonomia em verificar as causas das reclamações apresentadas, 
é um ótimo suporte para auxiliar na melhoria da qualidade de 
serviços e produtos. Com um serviço prestado com atenção a sa-
tisfação do cidadão será mais facilmente alcançada. Compreender 
e incorporar as informações contidas nas manifestações do con-
sumidor/usuário na gestão, com certeza irá aperfeiçoar a organi-
zação como um todo. A Ouvidoria, nesse contexto, é uma grande 
aliada nos processos de aperfeiçoamento, não devendo ser vista 
como uma ameaça à ordem e ao quadro funcional. Sem ter o 
poder de decisão administrativa e/ou judiciativa, mas sim de per-
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suasão, a Ouvidoria deverá elevar a sensibilidade do dirigente e 
demais colaboradores no seu decidir, ampliando seus horizon-
tes no processo decisório, mas sintonizado com a expectativa do 
consumidor ou do usuário do serviço público.

o inFerno De DAnte: “lAsciAte oGni sperAnzA” 

Atualmente, dentre os inúmeros fatores que causam o estresse da 
vida moderna, certamente, o ato de ter que acionar um serviço 
de atendimento telefônico pontua como um dos mais sensíveis 
e significativos. Aguardar excessivamente pelo atendimento ele-
trônico realizado pelas Unidades de Resposta Audível – URAs 
e amplamente adotados pelas instituições e empresas e o rol de 
opções do menu imposto nesse tipo de contato, aliado à dita-
dura do “script” imposta aos profissionais de atendimento ao 
público e que engessa qualquer diálogo; acrescido da ausência 
de compreensão e de mínima consideração ao problema apre-
sentado; são fatores que afetam a saúde física e emocional dos 
cidadãos. Recentes pesquisas e avaliações médicas atestam que 
o mau atendimento por elevação de stress pode ter as seguintes 
consequências: aumento da adrenalina; elevação da pressão arte-
rial e taquicardia. 

Ou seja, além de marcar uma experiência desagradável, é 
possível supor que mau atendimento é também caso de saúde 
pública! 

Não sem razão que muitos se referem aos serviços de aten-
dimento como “um inferno”, sem esperança de solução. Quantas 
vezes somos levados à sensação de desespero diante de situações 
dignas não só do universo de Dante, como também do processo 
kafkaniano, considerando a total perda de sentido do tratamento 
que é dado ao consumidor. 
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Evidente que o atendimento telefônico é uma necessidade, 
porém, por que valorizar e utilizar práticas que não elevam a sa-
tisfação do consumidor? 

Observa-se que para a obtenção de informações simples e 
orientações, os serviços de atendimento têm sido eficientes. Mas, 
quando ocorre um problema que, por exemplo, envolve o pró-
prio sistema informatizado, dá-se inicio a uma experiência com-
parável a um calvário. 

O erro, a não conformidade, a inadequação do tratamento 
conferido à demanda apresentada são prenúncios do caos. E, se 
o sistema de call center não pode dar respostas quando a questão 
demanda um grau mais apurado de avaliação, é preciso avançar 
para um outro nível de compreensão e atuação.

Na verdade, a coordenação do sistema de atendimento ele-
trônico em parceria com uma efetiva Ouvidoria, representa um 
avanço que, implantado com rigor técnico e conceitual, pode dar 
respostas bem mais adequadas ao consumidor.

A revolUçÃo DiGitAl x “processo” e o “sisteMA”

O desafio para a melhoria do desempenho das instituições, oti-
mizando recursos materiais e humanos, com o atendimento 
adequado do cidadão é constante e depende de uma série de 
procedimentos e iniciativas. Mas, inquestionavelmente, o cami-
nho de ouvir e dar consequência ao que se ouve não deve ser 
ignorado.

Seguir esse caminho não é fácil, pois para se cumprir o pro-
pósito de ouvir, toda a instituição – por meio de seus dirigen-
tes e seu quadro funcional – deve estar preparada para a escuta 
qualificada e que permita compreender os anseios e expectativas 
do cidadão. 
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Na organização das instituições públicas e privadas o “pro-
cesso” e o “sistema” assumem o patamar de verdadeiros dog-
mas, postulados e que, portanto, não devem ser contestados. 
Especialmente no serviço público o “processo” deve ser rigida-
mente seguido. 

Já nas empresas, principalmente,nas instituições financeiras, 
o consumidor sempre irá enfrentar o “sistema”. Determinado 
pleito não pode ser atendido porque o “sistema” não permite. 

Assim, ainda que justo, legítimo e demonstrada a razão do 
pleito do consumidor, se tal demanda não se adequar ao “proces-
so” e ao “sistema”, nada poderá ser feito!

Essa postura é própria do século passado, onde os dogmas 
devem ser respeitados e nunca contestados. Porém, ao chegarmos 
ao século XXI, com a explosão da informação rápida, imediata e 
o acesso pulverizado pelas redes sociais, nos deparamos com um 
“outro mundo” e temos que, da mesma forma, evoluir!

A cultura dogmática deve ser transformada em uma cul-
tura de princípios e valores. Hoje, inevitavelmente, o “sistema” 
e o “processo” são contestados e questionados constantemente. 
As explicações vazias não têm mais lugar e não estabelecem o 
convencimento. O cidadão assume a condição de protagonista 
e em um instante pulveriza o seu descontentamento para seus 
inúmeros contatos com mensagens, fotos e imagens. Deixamos 
o mundo analógico, mecânico e ingressamos no mundo digital, 
global e interativo.

Nessa realidade, a informação – unívoca e restrita – já não é 
suficiente. Não basta informar, tem que comunicar – informar e 
recepcionar a resposta. O desafio se apresenta em estabelecer um 
efetivo e fidedigno conhecimento, possibilitando e fortalecendo 
relacionamentos.

Para tanto, as instituições devem acompanhar as mudan-
ças, evoluir. E ouvir, como ensinou o professor W. Earl Sasser da 
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Harvard Business School: “proporciona o estímulo para as mu-
danças. Quem não ouve, fracassa e morre”.

Em meio à crescente complexidade das relações – da im-
posição do “já” e “agora” –como as tradicionais estruturas orga-
nizacionais fundadas em dogmas, processos e sistemas poderão 
evoluir? Como ouvir e dar consequência ao que o cidadão ma-
nifesta, contesta? Para tentar responder ao desafio, utilizo-me de 
um conceito organizacional que apresenta um rápido e consis-
tente crescimento: “a governança corporativa”.

“GovernAnçA ciDADÃ” e o necessÁrio processo De 
MUDAnçAs

Após rumorosos escândalos com prejuízos vultosos, que trans-
formaram grandes conglomerados empresarias em “pó”, colo-
cando em risco a credibilidade dos sistemas de controle contábil, 
consolidou-se o conceito de “governança corporativa”, voltado 
para o estabelecimento de padrões precisos das demonstrações 
financeiras das empresas com o objetivo maior de fortalecer prá-
ticas voltadas à proteção dos investidores, acionistas e do mercado 
de capitais.

Com base nesse conceito, em todo o mundo foram defini-
dos novos parâmetros, para assegurar a qualidade e transparência 
das informações econômicas e contábeis.

Porém, não é suficiente a obtenção de informações precisas 
e corretas, para o Banco Mundial, mais que incorporar a compre-
ensão dos resultados, deve ser identificado como esses resultados 
foram obtidos.

Com base nesses ensinamentos tão caros ao mundo empre-
sarial, financeiro e até político-institucional, por que não ousar? 
Por que não absorver esse conceito de “governança corporativa” 
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do mercado de ações e da atividade organizacional das empre-
sas para o mercado consumidor? Por que não evoluirmos para a 
“governança cidadã”? Onde, assim como ocorre na relação acio-
nista-empresa, tenhamos outro patamar na relação instituição-
consumidor/usuário, definindo meios transparentes e críveis no 
atendimento e percepção da vontade do cidadão e, consequente-
mente, valorizando essa relação.

As necessidades do consumidor de produtos/serviços e do 
usuário do serviço público não podem ser encaradas somente 
como um detalhe, pela instituição. Não é um custo, mas sim um 
investimento, absolutamente necessário para a própria sobrevi-
vência das organizações.

Assim, desmandos e abusos, erros do “sistema”, equívocos 
do “processo”, não devem ser aceitos como “riscos inerentes do 
negócio” e, assim serem justificados. Tampouco vale a desculpa 
de que, estatisticamente, diante do volume de produtos e ser-
viços oferecidos, o porcentual das reclamações é aceitável. Será 
que essa explicação seria aceita em uma assembleia de acionistas 
para justificar erros na contabilização de prejuízos, com impacto 
nos lucros?

Novamente, observa-se que a nova realidade impõe novos 
conceitos, novas posturas. “Governança cidadã” aponta para a ne-
cessidade de se incluir o consumidor/usuário, suas expectativas, 
suas reclamações e demandas no centro das decisões estratégicas 
das empresas e dos dirigentes e servidores públicos.

Qualificar o atendimento e valorizar a percepção do que 
clama o cidadão torna-se dever e não um luxo. 

Finalmente, nesse contexto, a Ouvidoria – instalada de 
modo estratégico na instituição, com a clara definição de suas 
atribuições, o apoio da alta administração e assegurada a sua 
independência para manifestar o que considerar pertinente e 
adequado; e preservada a autonomia para avaliar com liberda-
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de as demandas apresentadas pelos cidadãos – representa um 
expressivo avanço no complexo e tormentoso relacionamento 
instituição-cidadão. 

A valorização e o respeito que cada pessoa merece, justifica 
uma ação inovadora e efetiva. É preciso aplicar na prática con-
ceitos que muitas vezes encontramos nos chamados “credos” das 
instituições, pois, como ensinou Aristóteles: “Virtude é a trans-
formação dos valores em ação”. 
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“Não há substituto para o conhecimento” 
W. Edwards Deming

A GESTãO POR PROCESSOS adquire cada vez mais impor-
tância nos ambientes organizacionais. Os sistemas da qualidade 
e os prêmios nacionais de qualidade avaliam as organizações 
pelo estágio em que se encontram na implantação da gestão 
por processos. As Ouvidorias, como entidades de interface en-
tre a organização e o consumidor final, recebem as observa-
ções feitas pelo usuário com respeito ao serviço prestado e faz 
gestões junto às organizações para que os comentários sejam 
consideradas e tratadas de forma satisfatória. A Ouvidoria em 
si é um subsistema dentro do sistema da própria organização, e 
como tal é formada por processos que interagem para atender 
um propósito. Portanto, o domínio da gestão por processos é 
fundamental para o bom desempenho das funções e a realização 
do propósito.
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A gestão por processos engloba dois aspectos essenciais 
e indissociáveis: a gestão da rotina e a gestão da melhoria. Há 
muitos referenciais teóricos para abordar a gestão por proces-
sos. Usaremos aqui essencialmente a teoria desenvolvida por  
W. Edwards Deming, consolidada no livro The New Economics 
(1994), e o modelo para realizar melhorias proposto no livro 
Modelo de Melhoria (2011).

Qualquer organização, em sua jornada, deve responder de 
forma contínua três perguntas:
1) O que fazemos?
2) Como fazemos?
3) Como melhoramos o que fazemos?

o qUe FAzeMos?

A primeira pergunta (O que fazemos?) está relacionada com a 
missão, o propósito da organização. A missão é a razão da exis-
tência da organização e deve estabelecer de forma clara qual ne-
cessidade, presente na sociedade, a organização atende. Pode con-
ter ainda informações sobre que produto ou serviço ela produz 
para atender essa necessidade, bem como diferenciais na forma de 
atuação da organização para cumprir sua missão. Peter Drucker 
(1993) observou:

Como a organização é composta de especialistas, cada um com 
sua área própria de conhecimento, sua missão deve ser cristalina. 
A organização deve ser determinada em seu propósito; senão, seus 
membros se confundem. Eles seguiram os especialistas em vez 
do propósito comum. Eles definiram “resultados” em termos da 
especialidade, impondo seus próprios valores para a organização. 
Somente uma missão clara e focada pode manter a organização 
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em conjunto e habilitá-la para produzir resultados. Sem uma mis-
são focada, a organização perde logo a credibilidade.

O risco é a organização confundir necessidade com o 
produto ou serviço que ela produz para atender a necessidade. 
Deming (1994) chamou a atenção para esse fato na década de 50. 
Necessidade é muitas vezes atemporal, permanente. Comunicar- 
-se, locomover-se, alimentar-se, recuperar condições adequadas de  
saúde são exemplos de necessidades presentes desde épocas ime-
moriais. O produto ou serviço para atender uma necessidade é 
circunscrito a um determinado período ou local, dependendo de 
aspectos culturais ou do estágio de desenvolvimento da técnica. 
Telefone, telégrafo, tambor, carta e e-mail são produtos ou meios 
diferentes de atender as necessidades de comunicação. Quando 
a organização não entende essa diferença corre sério risco de 
perder competitividade e mesmo de ser eliminada do mercado. 

coMo FAzeMos?

Definido o propósito, a organização se estrutura para atender a 
necessidade produzindo produtos ou serviços (Como fazemos?). 
A estrutura envolve pessoas, equipamentos, procedimentos, ma-
terial, conhecimento etc. A organização recebe informações e  
matéria-prima de fontes externas, processa as informações e a ma- 
téria-prima de acordo com projetos, especificações e procedi-
mentos utilizando equipamentos e pessoas e produzem como 
resultado um produto ou serviço, o qual é disponibilizado no 
mercado para atender as necessidades de clientes. Essas ativida-
des estão presentes em qualquer organização. Para que haja um 
mínimo de eficiência e eficácia é necessária alguma coordenação 
das atividades, que podemos, de forma simplificada, denominar 
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de gestão. A gestão utiliza um modelo que deve responder a uma 
questão básica: qual é a melhor forma de estruturar as ativida-
des (pessoas, equipamentos, procedimentos etc.)? É uma ques-
tão complexa, certamente. Um conjunto de conhecimentos foi 
desenvolvido ao longo do tempo para criar modelos que deem 
resposta a essa questão que podemos genericamente denominar 
de “Teoria da Administração”. 

Um modelo prevalente nas organizações é baseado na divi-
são da organização em departamentos ou unidades de negócios, 
o que para muitos pode parecer bastante natural. As origens po-
dem ser históricas, relacionadas com a forma como os exércitos 
se estruturavam, podem estar relacionadas com a facilidade provi-
da pelo modelo, com a maneira como as coisas evoluíram, com o 
pensamento cartesiano dominante ou porque não se pensou em 
alternativas. É fato que esse modelo se mostrou adequado para 
muitas organizações em função do que se pensa que é a missão 
de uma organização: gerar lucros, se manter no mercado, crescer. 
O sucesso de muitas organizações, medido pelo lucro realizado 
e pelo aumento de participação no mercado fez com que esse 
modelo ganhasse cada vez mais adeptos. 

Com o desenvolvimento da “Teoria Geral de Sistemas” um 
novo modelo organizacional emerge. Um sistema constitui-se de 
partes interdependentes entre si, que interagem. Um sistema não 
é definido pela soma de suas partes, mas por uma propriedade 
que emerge deste seu funcionamento. O estudo em separado de 
cada parte do sistema não levará ao entendimento do todo. Essa 
lógica se contrapõe ao método cartesiano analítico que postula 
justamente ao contrário.

Deming (1994), na década de 50, propõe a “organização 
como um sistema” como uma nova forma de modelar uma orga-
nização. Um sistema organizacional é um grupo interdependente 
de itens, pessoas ou processos trabalhando juntos para realizar um 
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propósito comum. Esse modelo tem consequências profundas na 
forma de gerenciar uma organização. No modelo tradicional as 
partes tem metas locais e a equipe responsável pela área ou pela 
unidade de custo procura otimizar-se localmente em detrimento 
muitas vezes do todo. É clássico o caso do departamento de com-
pras que é avaliado pela economia feita no momento da compra, 
embora o item comprado dessa forma possa causar problemas no 
uso, tais como aumento de estoque, de refugo e de retrabalho. 
Mas o custo do refugo e do retrabalho é problema da unidade 
de produção. E o caos está instalado. Na visão sistêmica as partes 
contribuem para a otimização do sistema como um todo, mes-
mo que a custa de subotimizações locais circunstanciais. Se uma 
unidade é um gargalo em um sistema, as unidades que produzem 
para o gargalo devem se submeter à capacidade do gargalo até que 
mudanças realizadas aumentem a capacidade domesmo. A visão 
sistêmica é um dos quatro pilares do “Sistema de Conhecimento 
Profundo” proposto por Deming (1994).

As tentativas de implantação de uma gestão com base na 
proposta de Deming (1994) tiveram sucesso em algumas em-
presas no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O ocidente só 
despertou para essa questão após a emergência do Japão como 
potencial industrial na década de 70. Mesmo com todas as evi-
dências das vantagens de usar a abordagem sistêmica, há muita 
dificuldade em implementá-la. No livro “A Quinta Disciplina” 
(2000), Peter Senge dedica um capítulo para tratar dos “mode-
los mentais”: 

Porque descartar uma experiência tão bem sucedida? Por cau-
sa dos modelos mentais profundamente arraigados nas tradições 
gerenciais da empresa.”…“A inércia de modelos mentais profun-
damente arraigados pode sobrepujar até os melhores insights sis-
têmicos. (SENGE, 2000, p.204)
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A unidade básica de um sistema é um processo (um con-
junto de causas e condições que repetidamente vêm juntas em 
sequência para transformar as entradas em resultados). A própria 
organização pode ser modelada como um macro processo. Para 
melhor gerenciar a organização é útil desdobrar o macro processo 
em subprocessos em um nível de detalhes suficiente para quem 
exerce atividades na organização. Para a alta direção, no nível es-
tratégico, o grau de detalhe é baixo, para os níveis gerencias, os 
macroprocessos devem ser desmembrados em um grau interme-
diário, e para o nível operacional o padrão de detalhe deve ser alto.

A organização depende da condição de seus processos para 
realizar seu propósito ou seus objetivos estratégicos. A condição 
pode ser pensada como o “estado de saúde” do processo, que por 
sua vez poderia ser classificada, em uma escala simples, como 
“boa”, “regular” ou “ruim”. Processos críticos, que se encontram 
em condições ruins, certamente, comprometem a realização do 
propósito ou dos objetivos estratégicos. Portanto, a identificação 
dos processos e o diagnóstico de sua condição são fundamentais 
para a gestão de uma organização. O diagnóstico envolve várias 
dimensões tais como o nível da documentação, o conhecimento 
do métodopor parte dos que o executam, a identificação do que 
é crítico para o cliente do processo, o conhecimento das cone-
xões críticas do métodocom o sistema, a medição e análise de 
indicadores de eficiência e eficácia do processo, as atividades de 
melhoria contínua realizadas no processo etc.

Além da condição de cada processo, a organização precisa 
criar um conjunto de indicadores da condição do sistema como 
um todo e conectá-los com os indicadores dos processos. 

Muitas vezes definimos o desempenho de um sistema por 
um ou por poucos indicadores concentrados em poucas dimen-
sões da organização: ROI, volume de produção, volume de ven-
das etc. Dado um indicador, quase todas as organizações podem 

miolo_ouvidoria_200p.indd   50 10/6/11   7:13 PM



51

GESTãO E MELHORIA DE PROCESSOS

ter sucesso no curto prazo maximizando (ou minimizando) este 
indicador em detrimento dos demais.

O uso de múltiplos indicadores não é novidade. Os sinais 
vitais do sistema “ser humano” devem ser avaliados em conjunto 
para entender e definir “saúde”. Da mesma forma, deve-se usar 
uma família de indicadores para medir a “saúde” de um sistema 
organizacional. A família (vetor) de indicadores deve contemplar 
os vários aspectos do sistema: clientes, empregados, stockholders, 
operações, meio ambiente etc. O desenvolvimento de indicado-
res deve ser separado do estabelecimento de metas. Não é neces-
sário ter metas para os indicadores, já que alguns delessão impor-
tantes para aprendizagem.

coMo MelhorAMos o qUe FAzeMos?

A análise dos indicadores, tanto os de processos como os de sis-
tema, é útil tanto para gerenciar os processos e o sistema no dia 
a dia bem como para fornecer feedback para priorizar e orientar 
as ações de melhoria.

Qualquer atividade de melhoria deve considerar a terceira 
pergunta: Como melhoramos o que fazemos? Para responder essa 
pergunta é necessário abordar um conceito fundamental: melho-
ria requer mudança, mas nem toda mudança resulta em benfei-
toria. Ou seja, se queremos melhorar é necessário identificar, de-
senvolver, testar e implementar mudanças, aquelas que nos testes 
mostraram que têm potencial para realizar a melhoria desejada.

Há uma confusão generalizada nas organizações relacionada 
a esse conceito fundamental. As pessoas falam que fazem melho-
ria quando na maioria das vezes estão fazendo apenas mudanças. 
Para tornar a discussão mais clara é preciso definir o que é mu-
dança e o que é melhoria. 
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Mudança é algo físico ou lógico que fazemos em um pro-
cesso, produto ou serviço. Por exemplo, uma alteração no layout, 
um redesenho de um processo eliminando, alterando ou acres-
centando passos, uma alteração no material de um produto, no 
código de um software etc.

Como definir melhoria? O livro de Langley (2011, p.18) 
aborda essa questão:

Qual é o significado do vocábulo melhoria? Seu significado so-
mente é possível de ser estabelecido em termos de observação 
baseada em um dado critério. Em outras palavras, melhoria é um 
conceito útil quando definido por características tais como mais 
rápido, mais fácil, mais eficiente, mais efetivo, mais barato, mais 
seguro, mais limpo e assim por diante. Algumas vezes é suficiente 
observar o impacto de uma mudança sobre essas características, 
mas usualmente é melhor documentar o impacto (coletar dados).
Devido ao fato de os conceitos de mudança e melhoria estarem 
tão fortemente vinculados, é mais conveniente defini-los conjun-
tamente. Mudanças fundamentais que resultam em melhoria:
• alteram a maneira como o trabalho ou a atividade é feita ou a 
composição de um produto;
• produzem diferenças visíveis e positivas nos resultados referentes 
a padrões históricos;
• têm um impacto duradouro.

Dito de outra forma, melhoria é impacto positivo, rele-
vante e duradouro em indicadores de interesse obtido através 
de mudanças intencionais nos processos, produtos ou serviços. 
Mudança está relacionada aos aspectos físicos e lógicos. Melhoria 
é o impacto produzido pela mudança.

Mudança, em geral, consome recursos da organização e 
provoca resistências internas. Se a intenção é melhorar algum 
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aspecto da organização, é necessário que o objetivo seja decla-
rado de forma explícita, se não há como decidir se a mudança 
foi melhoria. Declarar o objetivo não é suficiente. Depois de 
feita a mudança é preciso decidir se esta foi melhoria, ou seja, 
se o objetivo foi alcançado. Mas como saber se uma mudança é 
melhoria? É preciso comparar a situação antes da mudança com 
a situação após a mudança, e isso é feito por meio da compara-
ção de indicadores associados ao objetivo de melhoria. Esse é o 
aspecto mais delicado e mais frágil nas abordagens utilizadas para 
realizar melhoria.

A melhor forma de avaliar o comportamento de um indi-
cador, seja em atividades rotineiras de gestão de processos ou em 
projetos de melhoria, é monitorar o seu comportamento ao lon-
go do tempo, o que pode ser feito por meio de uma série de tem-
po. O indicador apresenta variação ao longo do tempo mesmo 
que nenhuma mudança esteja sendo feita no processo. Variação 
é intrínseca ao processo e se reflete em qualquer indicador, ela 
está presente em quase todos os aspectos de nossa vida. A falta de 
compreensão adequada da variação pode ter impacto fortemente 
negativo na qualidade das decisões nas organizações.

Walter Shewhart (1931) contribuiu de forma valiosa ao pro-
por que a variação presente em processos pode vir de dois tipos 
de causas: causas especiais ou causas comuns. As definições são 
(LANGLEY, G. J., et alli, p.89) 

Causas comuns – aquelas que são inerentes ao processo (ou ao 
sistema) ao longo do tempo, afetam todos os que trabalham no 
processo e todos os seus resultados.

Causas especiais – aquelas que não são parte do processo (ou sis-
tema) todo o tempo, ou não afetam todos, mas surgem devido a 
circunstâncias específicas.
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Um processo que tem apenas causas comuns afetando seus 
resultados é chamado de processo estável, ou processo em estado 
de controle estatístico. Um processo cujos resultados são afetados 
por causas comuns e também por causas especiais de variação é 
chamado de processo instável.

Há dois erros que frequentemente se comete nas atividades 
de gestão: 1) reagir a um resultado como se fosse consequencia 
de uma causa especial quando é devido a causas comuns e 2) re-
agir a um resultado como se fosse ocasionado por causas comuns 
quando é devido a uma causa especial. O primeiro erro é o mais 
comum e o que causa mais desperdício nas organizações, erro 
esse cometido toda vez que um gestor pede a seu subordinado 
que explique a diferença entre dois resultados e pede um plano 
de ação quando a diferença observada é apenas variação natural 
do processo. 

Deming (1994) prescreve que a gestão é, principalmente, 
predição. Considerando que a variação está presente em todos 
os aspectos da organização, a compreensão da variação é funda-
mental para ser capaz de prever, para separar o sinal do ruído, para 
identificar se a variação é devido a “causas comuns” ou a “causas 
especiais”. As ações do gestor são inteiramente diferentes nas duas 
condições do processo (estável e instável). O “Segundo Teorema 
de Deming” – as organizações dão pouca importância para o 
lucro – é a expressão dos erros cometidos pela gestão por não 
compreender adequadamente a variação. Os erros 1 e 2, quando 
cometidos, quase sempre resultam em desperdício, que se traduz 
essencialmente pela redução do lucro. A compreensão adequada 
da variação é um aspecto tão importante da gestão de processos 
que Deming (1994) a coloca como um dos quatro pilares do 
“Sistema de Conhecimento Profundo”.

Ao comparar o comportamento de um indicador antes e 
depois da mudança para decidir se resultou em melhoria é funda-
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mental verificar se a mudança gerou um impacto (causa especial) 
no indicador.

Que mudanças podem ser feitas para resultar em melhoria? 
Como encontrar mudanças? Certamente, para encontrar boas 
mudanças é preciso alterar o nível de conhecimento sobre o sis-
tema, adquirir algum conhecimento adicional. Conhecimento é 
baseado em teoria e deve ser construído pautado no método 
científico. Uma mudança com a intenção de melhorar algum 
aspecto do sistema é uma predição de que a mudança quan-
do implementada resultará em melhoria. A predição tem que ser 
testada. Caso o teste mostre que a teoria é incorreta é preciso 
rever a teoria e propor outra mudança. Se o teste fornece um 
alto grau de convicção de que a mudança resultará em melhoria 
então a teoria é adequada para aquela circunstância e decide-se 
pela implementação após uma avaliação de uma relação custo/
benefício. O processo de construção do conhecimento com base 
no método científico é fundamental no processo de gestão. É 
outro pilar do “Sistema de Conhecimento Profundo” e um dos 
componentes do DNA da Toyota, uma empresa referência no 
mundo dos negócios.

A gestão da rotina e a gestão da melhoria nas organizações 
se fazem com pessoas. Qualquer proposta de mudança deve con-
siderar os impactos sociais que a mesma acarreta. Pessoas são 
parte fundamental das organizações. Pessoas são diferentes uma 
das outras. Sem uma compreensão de como elas reagem em de-
terminadas circunstâncias, como interagem entre elas e com o 
sistema, qualquer sistema de gestão encontrará dificuldades para 
ser executado de forma efetiva. O desenvolvimento da psicologia 
organizacional propicia conceitos, teorias, métodos e ferramentas 
que auxiliam a gerenciar adequadamente uma organização que 
considera como seu mais valioso ativo as pessoas. Os aspectos 
fundamentais a serem considerados são: 
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Diferenças entre pessoas – As pessoas têm suas próprias prefe-
rências, aspirações, crenças, valores, motivações e estilos de apren-
dizagem. A maioria das mudanças que visam à melhoria terá de 
reconhecer e considerar as diferenças entre as pessoas.

O comportamento é direcionado pela motivação – Podemos ob-
servar o comportamento dos outros. A observação do comporta-
mento, no entanto, não costuma nos mostrar com clareza o que 
está motivando as atitudes de alguém. Nós tendemos a perceber 
o comportamento dos outros por meio de nossos próprios filtros. 
Entender o que está motivando alguém em vez de confiar em 
nossa interpretação do comportamento pode nos ajudar a tomar 
as medidas apropriadas para construir o comprometimento com 
a mudança.

Erro fundamental de atribuição – Cometemos esse erro quan-
do justificamos o nosso comportamento relativamente à situação 
ou ao ambiente, ao passo que, quando se trata de outras pessoas, 
nós as consideramos responsáveis, em última instância, por suas 
próprias atitudes. Muitas vezes é mais fácil culpar as pessoas do 
que analisar cuidadosamente a maneira como o sistema afeta o 
comportamento.

Motivação intrínseca e extrínseca – Quando a motivação é ex-
trínseca, a satisfação das pessoas proveniente do trabalho não está 
vinculada ao trabalho em si (como acontece com a motivação 
derivada de bônus ou de outras recompensas). Potencialmente, o 
comprometimento com a atividade irá diminuir conforme esses 
motivadores forem reduzidos ou eliminados. Quando a motiva-
ção é intrínseca, a satisfação vem da própria atividade e do preen-
chimento das necessidades sociais e pessoais. 

Atrair pessoas para a mudança – A construção de comprome-
timento com a mudança exige que a gerência entenda que a 
mudança envolve mais do que apenas os aspectos tangíveis e téc-
nicos. Assim que ela é desenvolvida, há geralmente o desejo de 
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implementá-la imediatamente para obter os benefícios previstos. 
No entanto, as pessoas podem resistir se elas não se sentirem in-
cluídas ou não compreenderem de fato os benefícios da mudança 
para a organização e para si mesmas. 

A psicologia (ou o lado humano da mudança) é o quarto 
pilar do “Sistema de Conhecimento Profundo”.

Sintetizando, o “Sistema de Conhecimento Profundo”, de 
Deming (1994) fornece uma fundamentação teórica consistente 
para a gestão organizacional e para a ciência da melhoria, forma-
do pelos pilares: 
1) Visão Sistêmica;
2) Teoria do Conhecimento; 
3) Entendimento de Variação;
4) Psicologia.

Não é tarefa fácil implementá-lo como sistema de gestão, 
muito em função dos modelos mentais arraigados nas organiza-
ções. Há dois aspectos que devem ser considerados. Um apenas 
técnico. Há enorme evidência dos prejuízos causados pela falta 
de visão sistêmica, de entendimento de variação, de processo de 
aprendizagem efetivo e de conhecimento básico de psicologia 
comportamental nos processos de gestão. Outro, mais importan-
te, de cunho filosófico. É possível lucrar, crescer e aumentar par-
ticipação no mercado tanto utilizando os métodos tradicionais de 
gestão baseados em divisão da organização em departamentos ou 
unidades de negócio que competem entre si bem como usado 
os métodos de gestão com base no “Sistema de Conhecimento 
Profundo”. A segunda alternativa aposta na colaboração em lugar 
da competição e no desenvolvimento e no bem estar das pessoas 
e da sociedade como a razão de ser, em última instância da exis-
tência das organizações.
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“Os homens de uma cultura, pelo seu modo de conhecimento, 
produzem a cultura que produz o seu modo de conhecimento” 

Edgar Morin

A CONSOLIDAçãO DOS serviços de Ouvidoria pública, a par-
tir da Carta Magna promulgada em outubro de 1988, represen-
tou um avanço imprescindível ao campo da gestão pública e à 
democratização da sociedade brasileira. O termo Ouvidoria, no 
Brasil, apresentou-se com significação semelhante à do origi-
nal Ombudsman, sueco, traduzindo-se como “representante do 
povo”. De modo habitual, o uso cotidiano dessa palavra alcançou 
o reconhecimento social, identificando-a como uma instituição 
que visa acolher, informar e transmitir as expectativas individuais 
e coletivas das pessoas, cidadãos e usuários dos serviços públicos. 

Em termos de fortalecimento da democracia, a Ouvidoria 
representou um poderoso instrumento à participação social, pos-
sibilitando o acesso e o controle interno e externo da adminis-
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tração pública por meio das inter-relações dos indivíduos e da 
comunidade com os agentes institucionais. Para cumprir com sua 
finalidade, baseia-se na dimensão dialógica, tendo como princí-
pios éticos inerentes à administração pública, a legalidade, a im-
pessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tais como 
definidos no Art. 37º da Constituição: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…)
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 
dos serviços; 
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informa-
ções sobre atos de governo, observado o disposto no Art. 5º, X e 
XXXIII (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998). 

Consubstanciados nos princípios de independência e de au-
tonomia, os serviços de Ouvidorias possuem a tarefa de garantir 
o direito dos indivíduos à informação; à qualidade dos serviços 
públicos prestados pela administração e ao controle social das 
instituições do Estado. Para demonstrar o escopo da Ouvidoria 
Pública em relação aos seus preceitos éticos, tomou-se o exemplo 
da sua instituição no Governo do Estado de São Paulo que, em 
consonância com o Art. 37º, criou a Lei de Proteção e Defesa do 
Usuário do Serviço Público (Lei Nº 10.294, de 20 de abril de 
1999), instituindo o Sistema de Ouvidorias do Estado. Tal sistema 
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foi regulamento pelo Decreto nº 44.074, de 1999, estabelecendo 
as competências das Ouvidorias de serviços públicos do Estado 
com ênfase nos três direitos básicos do usuário desses serviços: à 
informação, à qualidade e ao controle adequado do serviço. De 
acordo com o decreto, compete aos serviços de Ouvidoria “exer-
cer a função de representante do cidadão junto à instituição em 
que atua” (Art. 1º), estabelecendo ainda, nos Art. 3º e 4º, que o 
“ouvidor exercerá suas funções com independência e autonomia, 
sem qualquer ingerência político-partidária, visando garantir os 
direitos do cidadão usuário do serviço público”. Desse modo, o 
contribuinte pode ser esclarecido sobre quais são as informações 
mínimas, que devem estar à disposição do usuário do serviço 
público, os padrões da qualidade do atendimento prestado e os 
meios para garantir seu controle, correção de eventuais erros ou 
falha de qualidade nos serviços. 

Ressalta-se que, além de possuírem suas atribuições e traba-
lhos regulamentados por decretos leis, as Ouvidorias do Estado 
de São Paulo, bem como, de todas as vinculadas em órgãos, 
empresas públicas, fundações e autarquias, possuem um sistema 
informatizado, atendendo ao Decreto nº 50.656, de 2006, cuja 
normatização instituiu o Sistema Informatizado da Rede de 
Ouvidorias do Estado de São Paulo, para o registro das manifes-
tações apresentadas pelos cidadãos, resultando na sistematização 
de dados quantitativos e qualitativos das informações levantadas, 
bem como das ações adotadas e/ou sugeridas para a melhoria 
dos serviços prestados. Tais informações são encaminhadas aos 
gestores das instituições, por meio da elaboração de relatórios 
semestrais e, em seguida, às pastas setoriais e, por fim, à Secretária 
de Gestão Pública.

Com propriedade, Montoro (1996) nos orienta sobre o 
horizonte da ética reivindicada, a partir da segunda metade do 
século XX, em diversos setores da sociedade: na política, no di-
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reito, na indústria, no comércio, na administração, na justiça, nos 
negócios, nos esportes, na ciência, na economia, nas comunica-
ções etc. Conclui-se, segundo Montoro, que sem tal expectativa 
viveríamos a ilusão de um mundo sem ética, uma ilusão que se 
transformará em desespero. 

Entre pesquisadores e profissionais da área, afirma-se ser 
consenso que as decisões e os encaminhamentos propostos e re-
alizados, no interior dessas organizações, demandam de uma po-
sição ética inexorável: seu compromisso voltado à transformação 
da sociedade em que está inserido. Espera-se uma pretensa gene-
ralidade do poder-fazer da Ouvidoria, enquanto representante de 
pressupostos sociais e públicos pelos quais os seus representados 
almejam ser reconhecidos e, em face às atribuições e aos princí-
pios constituintes desse órgão. Entretanto, os ambientes, internos 
e externos às organizações, impõem ao trabalho da Ouvidoria 
um conjunto axiológico e balizador, circunscrevendo o seu cam-
po de ação, delimitando sua posição, bem como, a prática coti-
diana desse ator: 

Para bem cumprir seu papel de intermediário isento, um ouvidor 
não pode ignorar que as ordens sociais possuem costumes e va-
lores éticos específicos, além dos gerais que definem a sociedade 
mais ampla. Se no trato com uma esfera particular da vida, diga-
mos, uma igreja ou universidade, ela deixa de respeitar os valores 
ali imperantes e procura impor normas alheias, trai o seu papel e 
sua missão. Semelhante falta de prudência pode trazer uma perda 
considerável de legitimidade. O ouvidor não é um sacerdote da 
ética, em especial não é apóstolo de uma ética particular. Ele deve 
conhecer e respeitar o pluralismo ético da sociedade democráti-
ca, para assegurar a mais límpida e inquestionável passagem das 
éticas das esferas menores para as normas do Estado e vice-versa 
(ROMANO, 2008, p.24-5).
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As Ouvidorias não devem ser confundidas com auditorias, 
corregedorias, promotorias e tribunais. São atividades totalmente 
diferenciadas, cada uma dentro de sua respeitável importância e 
instância de atuação. Com seu protagonismo voltado às mudan-
ças sociais, a atuação da Ouvidoria representa um papel social 
importante no processo dialógico que envolve as relações entre 
os indivíduos, os grupos e as organizações, desempenhando sua 
função mediadora, no cotidiano de uma sociedade e de suas ins-
tituições. Tal função deve estar pautada em preceitos e dimensões 
valorativas inerentes ao desenvolvimento de suas prerrogativas 
e atividades, como a autonomia e a isenção, possibilitando assim, 
uma atuação menos maniqueísta e menos ajuizada por princípios 
pessoais e particulares. De modo contrário, a compreensão e o 
respeito à diversidade e ao pluralismo ético existentes, no ethos de 
trabalho, conferem-lhe uma identidade específica capaz de ob-
servar as formas de convivência, os valores que orientam as ações, 
a qualidade dos relacionamentos, as concepções que os indiví- 
duos têm de si e do outro, as motivações, as prioridades, os de-
sejos e os projetos de cada pessoa e indivíduo. É essa identidade 
específica que garante o desenvolvimento de suas ações, geran-
do reconhecimento, aceitação e presença legítima, no âmago dos 
grupos, para lidar com problemas e com demandas diferentes. 
Do mesmo modo, caberia à compreensão de outra especificida-
de da posição ética que baliza tal profissão, a saber, o princípio 
que confere impessoalidade às questões públicas e/ou privadas, sob 
certos preceitos organizacionais, tratando todos com igualdade e 
isonomia, garantindo assim, o reconhecimento das diversidades 
existentes, a liberdade de expressão e o interesse público, como 
finalidade última das ações. Isto implica aos ouvidores, além  
de promover mudanças, um exercício reflexivo diário, a fim de 
questionar e superar conceitos, preconceitos e valores pessoais, 
tratando a cada cidadão usuário com enorme respeito e isenção, 
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mesmo que discorde com o posicionamento e o modo de pensar 
de um determinado indivíduo ou grupo.   

Paralelamente, a institucionalização das Ouvidorias por 
meio de um conjunto de regras, objetivando-se em estatutos, 
regimentos, leis e normas, garante a presença legal e contínua da 
função do ouvidor enquanto mediador dos interesses individuais 
e coletivos da vida nas instituições. As Ouvidorias ao apresenta-
rem-se como espaços da comunicação institucionalizada, reali-
zam encaminhamentos que buscam refletir os valores, as ideias e 
os sentimentos dos cidadãos usuários, acerca dos serviços e pro-
dutos recebidos, objetivando dar a conhecer aos gestores, em suas 
diferentes dimensões de atuação, fatos que permitam diagnosti-
car de modo sistêmico a organização ou a instituição, trazendo 
à luz, as falhas nos processos, as necessidades de mudanças e de 
aperfeiçoamentos, subsidiando o desenho de novas estratégias de 
gestão. Importante que a Ouvidoria possa receber e ser recebida 
de forma respeitosa, preservando bons elos de relacionamento 
institucional e estabelecendo parcerias com as diversas áreas da 
instituição onde atua. Para tal, sugere-se a realização de visitas pe-
riódicas objetivando apresentar o trabalho e demonstrar a impor-
tância de que o diálogo seja constante e que as relações tenham 
sempre bases diplomáticas.

Para a filósofa húngara Agnes Heller (1992), a relação face a 
face com os grupos, que permeia a mediação entre o indivíduo e 
os costumes, as normas, a ética e outras instituições, insere-se nas 
formas em que as relações sociais assumem mediante as determi-
nações históricas de nosso tempo: 

A história é a substância da sociedade. A sociedade não dispõe 
de nenhuma substância além do homem, pois os homens são os 
portadores da objetividade social, cabendo-lhes exclusivamente a 
construção e transmissão de cada estrutura social. Mas essa subs-
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tância não pode ser o indivíduo humano, já que esse – embora 
a individualidade seja a totalidade de suas relações sociais – não 
pode jamais conter a infinitude extensiva das relações sociais 
(HELLER, 1992, p.12-3). 

O amadurecimento do ser humano significa adquirir todas as 
habilidades imprescindíveis para a vida em sociedade. Desta for-
ma, ele aprende por meio destas relações as formas de intercâm-
bio ou de comunicação social. Nesse contexto, torna-se relevante 
pensar a perspectiva do cidadão de direitos, adentrando na seara da 
relação entre Estado e sociedade, por um lado, e, entre indivíduos, 
grupos e instituições públicas, por outro. Isto implica, necessaria-
mente, pensar sobre o resgate da dimensão ética à administração 
pública, no exercício de suas atividades e na execução das políticas 
públicas. Assim, a criação de canais de participação e do estrei-
tamento do relacionamento com o usuário do serviço público 
tornou-se relevante para o ajuizamento dos princípios e valores 
buscados em conjunto. Somente por meio do balizamento ético, 
inerente à prática do ouvidor, tornam-se possíveis a constituição 
de vínculos e a proximidade necessária ao desempenho efetivo de 
suas funções. Normalmente, os solicitantes desses serviços temem 
“questionar” ou “reclamar” porque entendem o atendimento que 
recebem como um “favor” ou um “privilégio”; alguns temem que 
ao reclamarem seus direitos, possam ser reconhecidos e sofrerem 
represálias. Portanto, é papel dos ouvidores proporcionarem um 
diálogo franco e aberto, dentro de um ambiente acolhedor para 
que se reafirme, cada vez mais, a importância da participação de 
todos, na promoção de melhorias nos serviços prestados.

As Ouvidorias também devem oferecer a maior diversidade 
dos meios de contato e de participação da comunidade, inter-
na e externa, a fim de garantir o acesso a todos, contudo, inva-
riavelmente, deve disponibilizar a todos, o atendimento pessoal. 
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Vivemos em um país onde há exclusão digital e para algumas 
pessoas, o contato pessoal é a melhor forma de materializar sua 
participação. Entende-se que essa prática é importante instru-
mento àquele que reclama, levando, constantemente, à reflexão 
para que possa estruturá-lo para si mesmo o que pretende rela-
tar e o que espera alcançar. É por isso que preconizamos ser a 
Ouvidoria, também, um espaço dialógico e pedagógico.

Assim, faz-se imprescindível o desenvolvimento de certas 
características e habilidades para o desempenho desta função. A 
capacidade de realizar “oitivas” a partir da escuta isenta e com-
pleta; comprometimento com a transformação da realidade; re-
conhecimento do outro enquanto sujeito de direitos e de de-
veres; e, por fim, perspicácia interpretativa para compreender as 
intenções e para lidar com a sensibilidade dos envolvidos, sejam 
esses indivíduos, grupos internos e/ou externos. Mas, também, 
ele deve saber atuar de forma pedagógica, conscientizando o pró-
prio cidadão-manifestante, passível de interiorizar novos valores 
e operar a transmissão de determinadas formas de relacionamen-
to e de estruturas sociais.  

A institucionalização da função do ouvidor implica o res-
peito e a proteção às éticas, implícitas ou explícitas, no processo. 
Na definição de Cortella (2008),

A ética é, antes de mais nada, a capacidade de protegermos a dig-
nidade da vida coletiva. Afinal de contas, nós, homens e mulhe-
res, vivemos juntos. Aliás, para seres humanos, não existe vivência, 
existe apenas convivência. Nós só somos humanos com outros 
humanos. A nossa humanidade é compartilhada. Ser humano é ser 
junto. Isso significa que é preciso que saibamos que a nossa convi-
vência exige uma noção especial da nossa igualdade de existência, 
o que nos obriga a afastar do ponto de partida qualquer forma de 
arrogância (CORTELLA, 2008, p.116).
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A atuação dos ouvidores deve ser de natureza mediadora, 
promovendo o diálogo e a participação entre as partes envolvidas, 
possibilitando trazer à luz sugestões e soluções para as questões 
apontadas. Isto posto, eles devem focar seus esforços e suas ativi-
dades sobre falhas operacionais, estruturais e que se relacionam 
com os recursos humanos, objetivando promover a correção e a 
melhoria constante, bem como, nas ações direcionadas à preven-
ção de conflitos, de dificuldades e de processos equivocados. Para 
tal, e, para que seja respeitada como efetivo espaço democrático, 
será da responsabilidade do ouvidor receber a todos de forma 
impessoal e neutra, sejam eles internos e/ou externos. Em se 
tratando de um espaço democrático é desejável que todos pos-
sam expor suas ideias e comentários e realizar suas solicitações 
transformando as Ouvidorias em espaços de aprendizado para o 
exercício da cidadania. 

Aos ouvidores cabe aliar à prática diária a constante busca de 
formação e conhecimentos, procurando qualificarem-se cotidia-
namente, para atuar com profissionalismo e responsabilidade, nes-
te singular ofício de mediação que faz “ecoar a voz do cidadão”.

experiênciAs De UMA oUviDoriA púBlicA no estADo  
De sÃo pAUlo

Ao pensar em termos éticos, nos serviços públicos de Ouvidoria, 
optou-se em apresentar, sucintamente, dois exemplos de aten-
dimentos realizados em instituições públicas, os quais facilitam 
compreender o funcionamento cotidiano de um serviço de Ou-
vidoria e, principalmente, a posição ética que cabe sustentar este 
protagonista. Como apresentado anteriormente, a finalidade da 
Ouvidoria opõe-se ao julgamento e a culpabilização dos envol-
vidos, visando à análise, ao diálogo e à reflexão sobre o contexto 
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e sobre as circunstâncias próprias de cada demanda. Nesse sen-
tido, os exemplos apresentados narram o acolhimento realizado 
aos manifestantes, etapa fundamental que requer detida atenção 
sobre as informações fornecidas, bem como, as decisões e enca-
minhamentos adotados, no decorrer do processo, para encontrar 
as soluções sobre as questões levantadas, no próprio processo  
de mediação. 

A busca de coerência, pela Ouvidoria, opõe-se, contudo, à 
concepção de bem e de mal, de certo e de errado constituída 
pelos manifestantes e, também, pela própria organização públi-
ca – sempre pautada no princípio constitucional. Cada um des-
ses atores remete-se, quando muito, a um contexto diferente e, 
em última instância, a fundamentos divergentes. A opção dessa 
Ouvidoria Pública valeu-se pela escolha de clareza e de trans-
parência, que deve ser um dos eixos axiológicos da Ouvidoria, 
deixando explicitas as referências que auxiliaram tais escolhas, 
para conduzir o atendimento e o encaminhamento da demanda 
do usuário do serviço público.

Exemplo 1 – Mérito ou privilégio?

Após a divulgação dos resultados de exame seletivo realizado em 
uma instituição de ensino, a mãe de uma candidata compareceu à 
Ouvidoria para registrar seus questionamentos e sua insatisfação. 
De forma muito polida e em uma verbalização clara e impecável, 
essa senhora mostrava-se decepcionada com o processo de exame 
seletivo. Sua filha havia sido aprovada nas duas primeiras fases do 
processo, mas no exame específico não havia ido bem, estando, 
portanto, reprovada e desclassificada. Ela não aceitou a reprova-
ção de sua filha, questionando a licitude do processo seletivo e a 
competência da banca examinadora. Em sua perspectiva, outros 
candidatos foram privilegiados e sua filha prejudicada, citando 
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indivíduos que obtiveram piores resultados que sua filha, nas duas 
primeiras fases do exame.  

Na Ouvidoria foram explicadas detalhadamente as etapas 
do processo seletivo da instituição, bem como a atuação da ban-
ca examinadora, composta por especialistas, nos diversos temas 
questionados. Foi destacada a obrigatoriedade de um profissional, 
externo à instituição, compor a banca e de todos os componentes 
declararem em termo registrado, não possuírem nenhum parente 
prestando o referido processo seletivo, ou seja, não constituir e/
ou possuir nenhuma espécie de vínculo que representasse algum 
tipo de “conflito de interesse”, inviabilizando sua participação e 
ameaçando legalmente todo processo seletivo.

Após todas as explicações e justificativas que elucidavam a 
licitude do processo, a mãe ainda mantinha seu inconformismo 
com o resultado e seu questionamento sobre a lisura e seriedade 
do processo. Diante desta situação, a Ouvidoria, institucional-
mente, propôs-lhe que pudesse reunir-se com o presidente da 
banca examinadora para esclarecer suas dúvidas. Neste momento, 
de forma surpreendente, ela fez uma proposta inesperada e con-
traditória, na qual pretendia obter impossível ação de aprovação 
da candidata no exame seletivo da instituição. O inesperado pe-
dido depunha contra a ética e a lisura, até então reclamada: criar 
uma vaga para sua filha.

A Ouvidoria, assumindo o papel educativo e de conscien-
tização, iniciou uma reflexão conjunta com a manifestante so-
bre licitude do processo seletivo de candidatos da instituição. Foi 
mostrado que o quadro com a quantidade de vagas é fixo e pre-
determinado antes do exame, não sendo possível a criação de 
nova vaga, isto é, para sua filha ingressar na instituição, como ela 
pretendia e havia proposto, implicava que algum candidato com 
nota superior a dela, fosse excluído. Esse esclarecimento criou 
oportunidade para um exemplo às avessas: como se, a filha apro-
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vada, no exame seletivo, por atuações injustificáveis da instituição, 
ficasse fora para que outro candidato, com classificação inferior 
à dela, pudesse ingressar em sua vaga, objetivando assim, ao invés 
do mérito, um privilégio. Naquele momento aquela mãe não 
havia se apercebido da gravidade de seu pleito. Viu na proposta, 
puramente a resolução de seus problemas, porém, não havia en-
xergado quantas outras pessoas seriam prejudicadas. Assim, pediu 
desculpas e afirmou que aquele diálogo trouxera-lhe nova cons-
ciência dos fatos. Ao encerrar o processo deixou claro ter reno-
vado sua credibilidade na instituição e a expectativa de que, no 
próximo exame seletivo, sua filha ingressaria, por mérito.

Exemplo 2 – Um caso de assédio sexual? 

Uma coordenadora de determinada área da organização, con-
tatou a Ouvidoria e solicitou auxílio e orientações de como 
proceder diante do problema que lhe fora trazido. Estava mui-
to preocupada com a informação recebida de uma funcionária 
que a procurou em companhia de sua mãe. Conforme relatou a 
coordenadora, a funcionária recém ingressada em sua equipe de 
trabalho havia sido vítima de suposto assédio sexual de parte de 
um diretor da instituição. A coordenadora observou que já havia 
acompanhado as duas manifestantes até a Delegacia da Mulher, 
onde registraram Boletim de Ocorrência. Na Ouvidoria, foram 
recebidas a funcionária e sua mãe para o acolhimento, o regis-
tro da denúncia e os encaminhamentos cabíveis do assunto, no 
âmbito da instituição, de forma sigilosa e institucional. Sua mãe, 
muito nervosa e irritada, narrou que sua filha fora à sala do dire-
tor para perguntar-lhe como deveria executar determinada tarefa 
que lhe fora solicitada, e no meio da conversa ele mudou, dia-
metralmente, de assunto e, utilizando seu computador, começou 
a mostrar filmes “suspeitos” para ela e ainda tentou aproximar-se 
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fisicamente, à força, quando ela quis sair da sala. Também disse 
que tomara conhecimento desses fatos por meio de um colega de 
trabalho de sua filha, que nesse encontro aparentava estar enver-
gonhada e não dirigiu a palavra ou sequer o olhar para ela, apenas 
balançava a cabeça em sinal de discordância. Após a narrativa da 
mãe, verificou-se que a funcionária não se sentia mais à vontade 
para conversar sobre o assunto. 

Iniciada a fase de análise dos fatos, buscou-se identificar o 
profissional envolvido e descobriu-se que não se tratava de um 
diretor efetivo dos quadros da instituição, mas era um prestador 
de serviços de uma empresa terceirizada, sem vínculo emprega-
tício com a instituição. Este detalhe não desqualificava a queixa, 
nem tampouco isentava os envolvidos, no entanto, os encami-
nhamentos deveriam ser diferentes e específicos. Um prestador 
de serviços tem vínculo diferenciado em relação aos funcioná-
rios que são efetivos da instituição, assim como são diferentes os 
processos de sindicâncias e as consequentes penalidades previstas  
e aplicáveis. 

Em outro momento, a funcionária procurou a Ouvidoria 
para relatar a sua versão sobre o ocorrido e, resumidamente, apre-
sentou outros detalhes que considerava ser muito significativos: 
o filme mostrado não tinha caráter desrespeitoso e era comple-
mento de assuntos abordados no trabalho. No entanto, manteve a 
reclamação da provocação do prestador de serviços e ratificou sua 
posição quanto à inadequada postura do indivíduo, pois este já ha-
via demonstrado algum interesse pessoal por ela, antes da tentativa 
da aproximação física. Além disso, informou que o colega de tra-
balho que tinha contado para sua mãe o fato era seu ex-namorado.  

Os detalhes apresentados pela funcionária esclareciam me-
lhor o ocorrido, mas não seriam motivos para anular os enca-
minhamentos tomados no início, nem tampouco realizar novos 
procedimentos. No entanto, a situação foi discutida com a mãe e 
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com a funcionária, e verificou-se que a expectativa delas era que 
a funcionária fosse transferida para outra unidade da instituição 
não tendo mais contato com o prestador de serviços. 

Paralelamente, a Ouvidoria reuniu-se, também, com a coor-
denadora e com o funcionário prestador de serviços para apurar 
o fato ocorrido. O funcionário reconheceu a sua culpa, muito 
envergonhado e assustado, e foi punido segundo a penalidade 
prevista no contrato. Alguns dias depois, a Delegacia da Mulher 
procurou a setor jurídico da instituição, pedindo informações so-
bre as providências tomadas com relação àquela ocorrência, e 
arquivou o processo pelo suficiente encaminhamento dado ao 
caso pela instituição.

O atendimento teve justa e boa finalização pela postura da 
Ouvidoria, pautada pela ética, fazendo prevalecer princípios como 
a impessoalidade, a moralidade, que resguardou o sigilo, concluin-
do-se com o arquivamento do caso.

Exemplo 3 – Pleno direito de petição

Um usuário do serviço público estadual enviou mensagem para 
uma Ouvidoria Estadual afirmando estar indignado com a con-
duta de um funcionário em uma unidade de atendimento direto 
ao cidadão. Tal funcionário recusara-se a protocolar um requeri-
mento, e, o reclamante caracterizou essa conduta como prática 
do crime de prevaricação prevista no Art. 319º, do Código Penal, 
solicitando providências para a adequação do atendimento na-
quele órgão público.

A Ouvidoria encaminhou a reclamação para o diretor res-
ponsável pela unidade de atendimento citada, destacando a gra-
vidade da ocorrência. Paralelamente, solicitou ao reclamante que 
enviasse uma correspondência com a declaração dos fatos sob 
pena da lei. O reclamante manifestou sua dúvida com relação à 
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solicitação de enviar uma correspondência constando uma decla-
ração dos fatos sob pena da lei, afirmando que ele não pretendia 
que fosse instaurado um processo disciplinar para a demissão do 
servidor público e, também, que esta solicitação estava em desa-
cordo com as atribuições dispostas no portal eletrônico, notifi-
cando que a Ouvidoria tem como função avaliar as solicitações, 
encaminhá-las aos profissionais e áreas competentes, além de 
acompanhar as providências adotadas e retorná-las ao interessado, 
de modo ágil e desburocratizada, podendo, quando necessário, 
sugerir mudanças nos procedimentos.

Indignado, o manifestante se opôs ao envio de uma corres-
pondência “normal”.

A Ouvidoria respondeu para o reclamante que tinha comu-
nicado o ocorrido à diretoria da unidade de atendimento, e que 
esta tomou as seguintes providências: orientação de todas as uni-
dades sobre pleno direito de petição, e análise do requerimento 
solicitado e determinação de providências necessárias.

consiDerAções FinAis 

Representar o cidadão é um papel social, e como tal, observa 
Heller (2008, p.115), “a função ‘papel social’ não nasce casual-
mente, nem do nada, mas resulta de numerosos fatores da vida 
cotidiana dados já antes da existência dessa função e que conti-
nuarão a existir quando ela já se tiver esgotado”. Certamente, a 
Ouvidoria surge na sociedade contemporânea impulsionada pela 
necessidade de serem resgatados valores latentes na expectativa 
social, como a ética nas relações. Mais do que canal de comuni-
cação para receber reclamações, a Ouvidoria torna-se um agente 
facilitador e mediador da transformação social ao conjugar as 
éticas do cidadão, da sociedade e do Estado.
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É fundamental que os ouvidores reconheçam que a 
Ouvidoria tem um longo caminho a seguir, tanto no que diz res-
peito ao conhecimento produzido, como mencionado anterior-
mente, quanto a sua função social e suas limitações de atuação. 
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“Num debate, deve-se recorrer à  
argumentação, e não à pressão ou à coerção” 

Antonio Gramsci

A CONSTRUçãO DE UMA sociedade mais equânime e demo-
crática envolve um campo multidisciplinar de estudos e de pesqui-
sadores, que têm investigado, nos últimos anos, as formas de im-
plementação e de institucionalização de Ouvidorias públicas e/ou 
privadas constituídas no Brasil. Esse processo em desenvolvimento 
tem demonstrado que tal instituição incorporou a mediação como 
uma ferramenta, ou instrumento, para alcançar seus principais ob-
jetivos. No entanto, muitos especialistas afirmam que a mediação 
não é objeto e objetivo da Ouvidoria. Eis a problemática que vi-
samos analisar e responder: o contexto de atuação das Ouvidorias 
é compatível com as diretrizes do instituto da mediação?

Entre os profissionais e os especialistas que se dedicam à 
mediação, não há um consenso de que a prática de mediação 
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seja desenvolvida por ouvidores, devido à ausência de lei espe-
cífica e de capacitação dos ouvidores. Há aqueles que defendem 
que a mediação deve ocorrer somente nos ambientes destina-
dos especificamente para os processos desta ordem. A CONIMA 
(Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem) 
define a mediação como: 

Processo não adversarial e voluntário de resolução de contro-
vérsias por intermédio do qual duas ou mais pessoas, físicas ou 
jurídicas, buscam obter uma solução consensual que possibilite 
preservar o relacionamento entre elas. Para isso, recorrem a um 
terceiro facilitador, o mediador-especialista imparcial, competen-
te, diligente, com credibilidade e comprometido com o sigilo; que 
estimule, viabilize a comunicação e auxilie na busca da identifica-
ção dos reais interesses envolvidos (CONIMA, 2010). 

No âmbito da Ouvidoria, a exigência de um mediador “es-
pecialista” como elemento fundamental ao processo de media-
ção, por consequência, inviabilizaria tal prática. Em consonância 
com essa posição encontram-se aqueles que afirmam que o pa-
pel do ouvidor, enquanto um defensor dos interesses do cidadão, 
estaria prejudicado ao acumular novos papéis, especialmente o 
de mediador. Acrescente-se, ainda, que o próprio conceito de 
mediação seria distorcido pelo uso inadvertido de institutos que 
guardam similaridade, mas possui conceituação própria, como a 
arbitragem, a negociação, a conciliação etc. 

A posição assumida neste texto parte da premissa de que a 
mediação pode ser incorporada pela Ouvidoria, uma vez que, o 
conceito restrito de ombudsman/ouvidor seja ampliado “no in-
tuito de atribuir ao ouvidor o seu real papel, que consiste em de-
fender os interesses do cidadão contra os abusos de instituições, en-
tretanto sem fazer uso da unilateralidade…” (SALES, 2006, p.154). 
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Ao apreço pela gênese da Ouvidoria brasileira, somam-se 
as mudanças e a configuração social, histórica, política e eco-
nômica do cenário brasileiro, nas últimas décadas, exigindo, por 
um lado, que os profissionais afetos à Ouvidoria resguardassem 
os princípios consolidados pela instituição e, por outro, apresen-
tassem uma resposta adequada às novas dinâmicas interpessoais 
da democracia moderna. Eis que surge a mediação como traço 
característico e ferramenta de trabalho da Ouvidoria. Com fun-
damento, pode-se dizer que a Ouvidoria quando incorpora a 
mediação torna-se reconhecida por “um estatuto de maturidade 
social” (CARVALHO NETO, 1991).

os conFlitos 

Cotidianamente, recorre-se à Ouvidoria quando o relacionamen-
to entre a organização e o cidadão ficou prejudicado pela falha de 
informação, por abuso de poder, pela falta de estrutura, por va-
lores e/ou interesses distintos e diversos, entre outros. Da mesma 
forma, recorre-se ao processo mediativo quando o diálogo entre 
as partes interessadas não fluiu a contento, ou quando houve em 
algum momento um fato que rompeu com a dinâmica do rela-
cionamento. Desse modo, instalado o conflito, busca-se a Ouvido-
ria, assim como a possibilidade de mediação da situação. Pode-se 
dizer, portanto, que o conflito é a matéria prima de ambos. Esse 
ponto de contato entre Ouvidoria e mediação é de fundamental 
importância para a investigação que se propôs no presente estudo.

A construção de valores universais que conduzem a uma 
convivência harmônica, de respeito mútuo, está presente no re-
conhecimento de que todos são sujeitos de direitos e que o bi-
nômio “direito e dever” é fator estruturante das sociedades mo-
dernas. Cada ser humano tem expectativas e exigências internas 
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que se expressam em diversos níveis de relacionamento seja fa-
miliar, profissional ou social. A complexidade do relacionamento 
interpessoal revela a necessidade de conhecimento dos diversos 
interesses envolvidos para que o conflito não se estabeleça e, em 
sequência, venha a ameaçar a paz social. Conforme Schinitman:

Os conflitos são inerentes à vida humana, pois as pessoas são dife-
rentes, possuem descrições pessoais e particulares de sua realidade 
e, por conseguinte, expõem pontos de vista distintos, muitas vezes 
colidentes. A forma de dispor de tais conflitos mostra-se como 
questão fundamental quando se pensa em estabelecer harmonia 
nas relações cotidianas. Pode-se dizer que os conflitos ocorrem 
quando ao menos duas partes independentes percebem seus ob-
jetivos como incompatíveis; por conseguinte, descobrem a ne-
cessidade de interferência de outra parte para alcançar suas metas 
(SCHINITMAN, 1973 apud SILVA, 2004, p.92).

Há que se notar que o conflito nasce da ação, do movimento 
entre pessoas, no processo de relacionamento, logo, está vincula-
do ao desenvolvimento do próprio ser humano. Nesse sentido, 
podemos entender que o lado visível do conflito é negativo, e 
está rotineiramente associado às situações marcadas pela ruptura, 
pela desintegração e até mesmo pela violência. Há, entretanto, 
a outra face. Embora esteja presente, o lado positivo do confli-
to não é valorizado. A ruptura significa que outra situação, ou 
entendimento, se estabeleceu – razão pela qual é forçoso reco-
nhecer que a transformação conduz, ou contribui, para o desen-
volvimento. Com efeito, o conflito é contundente, o que não se 
confunde com destruição, necessariamente, mas transformação 
dos interesses em questão.

O ser humano, entretanto, dispõe de elementos de pressão 
interna na solução de conflitos. Hirschman (1973) propõe dois 
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mecanismos para solução de conflitos: o mecanismo de saída e 
o de voz. O de saída consiste na busca por novos relacionamen-
tos, com o afastamento, ou até o abandono daquele, em especial, 
que gera ou gerou o conflito. É acionado, por exemplo, quan-
do há concorrência entre produtos e serviços, de forma que o 
consumidor pode optar por aquele que oferece melhores con-
dições de preço e qualidade ofertados no mercado de consumo. 
Já o mecanismo de voz, pode ser utilizado como uma forma 
de reação, quando não existe a possibilidade de saída, ou quan-
do determinados grupos de interesses consideram a voz como 
o mecanismo de maior eficiência. No caso de serviços públicos, 
serviços concedidos e produtos cujo meio de produção está con-
centrado em grupo de fornecedores ou segmentos, indicando 
leve variação se comparado aos antigos monopólios, não restam 
alternativas ao cidadão, usuário ou consumidor, senão o mecanis-
mo de voz, como forma de registrar sua insatisfação, bem como 
a tentativa de influenciar mudanças na organização. De acordo 
com Hirschman, a simples existência e aceitação na organização, 
do mecanismo de voz aos usuários e consumidores amplia a pro-
babilidade de lealdade, conhecida no mercado como fidelização: 
“a lealdade põe de lado a saída e ativa a voz” (Ibid., p.83). Neste 
ponto, encontra-se com justeza o papel desempenhado pelas 
Ouvidorias. A lealdade implica em ser ouvido e assim influen-
ciar na correção de erros e na recuperação da organização, isto é, 
deposita-se e recebe-se crédito pelo simples fato de ser ouvido. 
Ser ouvido passa a ser uma opção, que se não for usada transmi-
tirá a ideia de passividade. Porém, o mecanismo de voz também 
tem limites impostos pela própria organização, sensível ou não 
aos reclamos do seu público.

Importa ao ouvidor buscar compreender a complexidade 
do conflito, posto que este se caracterize numa inter-relação de 
duas ou mais partes em posições antagônicas, com a presença  
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de aspectos emocionais, que subjazem as discordâncias e que es-
tarão presentes durante o processo de mediação. Expressões de 
mágoa, raiva e ressentimentos compõem os conflitos que se apre-
sentam nas demandas. Com apoio nos textos da psicanalista Kehl 
(2004, p.20), identificamos que mágoa “é a dor de uma ferida 
narcísica que ainda não deixou de sangrar”, geralmente relacio-
nada a uma perda ou fracasso, e que incapacita a pessoa de seguir 
adiante e fazer novos investimentos, mas não impede a pessoa 
de reconhecer o próprio erro. A raiva, por sua vez, é “a decepção 
de quem se vê logrado por alguém em quem pensou que pode-
ria confiar. No entanto, raiva tem seu prazo de validade, e deve 
encontrar resolução na vingança, ou no perdão” (KEHL, 2004, 
p.21), que propicia o esquecimento, se as razões dessa forem devi-
damente compreendidas. Já o ressentimento “pode ser visto como 
o sujeito característico dos impasses ocorridos em muitos confli-
tos sociais contemporâneos. Pode representar o estado de espírito 
das pessoas que se sentem passadas para trás” (Ibid., p.29). 

Desta forma, no contato interpessoal, tornou-se de especial 
importância saber entender os componentes afetivos e emocio-
nais que moldam os interesses conflitantes e estão dispostos nos 
processos e que podem ser observados na linguagem do corpo. A 
boa comunicação, inclusive a corporal, deve ser encarada como 
um dos principais aspectos e ferramentas de uma Ouvidoria, cujo 
objetivo central é o restabelecimento do diálogo entre as partes.

DeMocrAciA e DesenvolviMento sociAl 

O regime democrático propicia a exposição de diferentes pontos 
de vista e de interesses, enfim, permite que os indivíduos possam 
se expressar com diversas opiniões e visões. Eis a problemática 
estabelecida: a convivência do ponto e o contra ponto. O con-
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flito de interesses, se não for administrado poderá oferecer risco 
às relações sociais. Portanto, mecanismos para o conhecimento 
e a solução dos conflitos são essenciais. O Poder Judiciário, na 
organização dos poderes do Estado, espelha essa preocupação, re-
cebendo a competência para, uma vez provocado, tomar conhe-
cimento, apreciar e decidir sobre os conflitos.

A atividade jurisdicional, contudo, revelou-se lenta, onerosa 
e, lamentavelmente, com resultados que em hipótese decidiram 
impasses e resolveram conflitos, mas nem sempre atingiram o 
objetivo das partes, ou seja, satisfazer a necessidade de justiça e 
preservação dos direitos, bem como seu objetivo macro, qual seja 
a paz social. Essa inadequação entre atribuição, desempenho e 
resultados revela os pontos vulneráveis do Poder Judiciário, pro-
piciando o descrédito e, consequentemente, a amplificação da 
distância /afastamento do cidadão. Paralelamente, pode e deve 
motivar a busca dos envolvidos por mecanismos alternativos de 
solução de conflitos como opção.

A Constituição Federal de 1988 propiciou a formulação 
de alternativas para solução de oposições, para o exercício da 
cidadania e, como exemplo, os órgãos destinados às soluções de 
conflito. Na perspectiva de Watanabe (1985), a elaboração da Lei 
do Juizado Especial de Pequenas Causas (Lei Nº 7.244), sancio-
nada aos 7 de novembro de 1984, auxilia-nos na compreensão 
deste ideário: 

Quanto à ideia matriz, porém, que é de facilitar o acesso à Justiça, 
pouca voz discordante se ouviu. Algumas pessoas procuraram subs-
tituir a ideia de criação do Juizado Especial de Pequenas Causas 
pela proposta de aperfeiçoamento do procedimento sumaríssimo, 
não se dando conta de que não se tratava de mera formulação de 
um novo tipo de procedimento, e sim de um conjunto de inova-
ções, que vão desde nova filosofia e estratégia no tratamento dos 
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conflitos de interesses até técnicas de abreviação e simplificação 
procedimental (…) Esses conflitos podem ser distribuídos, a gros-
so modo, em dois grupos: 1) os conflitos que são canalizados para 
o Judiciário para a solução estatal e autoritária; 2) os conflitos que 
ficam completamente sem solução, muitas vezes até pela renúncia 
total do direito pelo prejudicado. É o que podemos denominar 
de ‘litigiosidade contida’, fenômeno extremamente perigoso para 
a estabilidade social, pois é um ingrediente a mais na “panela de 
pressão” social, que já está demonstrando sinais de deterioração 
do seu sistema de resistência (“quebra-quebra” ao atraso dos trens, 
cenas de violência no trânsito e recrudescimento de outros tipos 
de violência) (WATANABE, 1985, p.1-2).

Também Bacellar (2004), considera emblemático o exemplo 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei Nº 9.099), insti-
tuídos aos 26 de setembro de 1995, ainda mencionados popular-
mente como Tribunal de Pequenas Causas, por que 

Antes mesmo da existência de qualquer lei, os Tribunais de 
Justiça do Rio Grande do Sul, do Paraná e da Bahia, por meio 
de Conselhos de Conciliação e Arbitramento, nos anos de 1982, 
o primeiro, e 1983, os outros, respectivamente, passaram a tes-
tar esses mecanismos extrajudiciais de composição dos litígios; 
posteriormente, vários Estados da Federação seguiram mais es-
ses exemplos pioneiros que vieram dos Estados do Rio Grande 
do Sul, do Paraná e da Bahia. Em relação aos Juizados Especiais 
Criminais, a referência pioneira veio do Mato Grosso do Sul 
(BACELLAR, 2004, p.31).

Desse modo, nova postura e nova visão alternativa de tra-
tamento dos conflitos, inclusive os de natureza criminal, foi en-
dossada pela ONU – Organização das Nações Unidas, por meio 
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do Conselho Econômico e Social, na Resolução 1.999/96, que 
passou a recomendar que “os Estados contemplem procedimen-
tos alternativos ao sistema judicial tradicional e estimulem po-
líticas de mediação e de justiça restaurativa. Tal sugestão consta 
também no Documento Técnico 319/96, editado pelo Banco 
Mundial, intitulado ‘O Setor Judiciário na América Latina e no 
Caribe: elementos para reforma’, que traz recomendações para a 
descentralização na administração da justiça” (TARTUCE, 2008, 
p.21). Entenda-se por Justiça Restaurativa em observância a essas 
diretrizes, o “modelo de justiça pelo qual a vítima, o ofensor e 
quaisquer outros membros da comunidade afetados por um cri-
me, geralmente com o auxílio de um facilitador, participam ati-
vamente da resolução das questões decorrentes do delito” (Ibid., 
p.30). Contudo, sua implementação é tímida e gradativa, espe-
cialmente em Varas da Infância e Juventude e em Varas de Família, 
por exemplo. 

Além do redirecionamento sistêmico do cidadão junto ao 
Poder Judiciário, com o objetivo de propiciar o acesso à justiça 
em sentido amplo, vários são os exemplos de proteção aos inte-
resses coletivos. São exemplos que viabilizaram a tutela coletiva, a 
Lei da Ação Civil Pública (Lei Nº 7.347), de 24 de julho de 1985, 
e o Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078), de 11 de 
setembro de 1990. Um exemplo ímpar de atuação que aglutinou 
as diretrizes dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo foi a 
implementação do primeiro órgão de defesa do consumidor: a 
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de 
São Paulo. 

Em síntese, pode-se dizer que, a implementação da lei que 
tutela as relações de consumo foi viabilizada por meio do pro-
cedimento instaurado a partir do PROCON. Este consistia, em 
um primeiro momento, no convite à mediação com o envio de 
uma carta ao fornecedor sugerindo o restabelecimento do diálo-
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go com seu cliente. Ultrapassado o prazo, previamente estabele-
cido, esgotava-se a fase de mediação e instaurava-se um processo 
conciliatório, o registro da reclamação propriamente dita, para 
encaminhamento e promoção de audiência, se necessária fosse. 
A conciliação resultante em audiência poderia ser homologa-
da pelo Juizado Especial Cível, configurando força executiva em 
eventual descumprimento do acordo. 

Desse modo, um novo paradigma se estabeleceu, propi-
ciando o exercício da cidadania, instrumentalizando o cidadão 
com ferramentas e procedimentos extrajudiciais, promovendo 
sua proteção e salvaguardando a defesa individual e/ou coletiva, 
além de criar mecanismos jurisdicionais de acesso e de tutela de 
seus direitos.

 

MecAnisMos AlternAtivos De solUçÃo De conFlitos

Nesse cenário, propício ao florescimento de alternativas diferen-
ciadas para a solução de conflitos, surgiram, de maneira estru-
turada e organizada, a conciliação, a mediação, a negociação e 
a arbitragem. Consequentemente, essas formas de composição 
amigável do novo paradigma revelam uma visão que se contra-
põe ao paternalismo do Estado, aquele que, de forma controlado-
ra e hegemônica, julga e decide uma lide, uma vez que, em casos 
específicos, a responsabilidade em conduzir sua autodefesa recai 
sobre o próprio cidadão. Este propõe e exerce a forma pela qual 
a solução do conflito se efetivará. No entanto, constata-se a enor-
me dificuldade do cidadão exercer a contento sua própria defesa. 
Para Silva (2004, p.23) “a harmonia social e a solução pacífica 
das controvérsias é um dos enunciados do preâmbulo da Cons-
tituição Brasileira”, mas o cidadão brasileiro lançou os holofotes 
nos direitos, ofuscando os deveres, especialmente aqueles rela-
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cionados com a promoção de sua autodefesa. Esta peculiaridade 
do cidadão brasileiro, em parte, constituiu como um obstáculo 
para que os meios alternativos de solução de conflito se estabele-
çam de maneira autônoma. Em geral estão contemplados como 
princípios ou estão vinculados a uma etapa processual em várias 
leis. Almeida (2007, p.43) sugere que “o jeitinho brasileiro”, uma 
forma de interpelar esse fenômeno, gera dificuldades ao cidadão 
brasileiro para enfrentar e equacionar sua problemática.

Torna-se, ainda, importante mencionar outra consequência, 
que consiste na confusão e equívoco de interpretação acerca 
dos conceitos de cada forma de solução alternativa de conflito. 
Mesmo que o consenso seja obtido, é salutar, para o próprio 
fortalecimento destes meios, que cada instituto tenha claro e co-
nhecido sua conceituação. Várias são as razões para a clarificação 
conceitual, mas, prioritariamente, duas merecem destaque: para 
que não haja uso diverso e inoportuno de sua finalidade, e para 
que haja efetividade e credibilidade; até porque cada forma de 
solução de conflito tem sua respectiva implicação e consequên-
cia jurídica. 

A diferenciação entre a mediação de conflitos e o processo 
judicial reflete a forma como as oposições podem ser encami-
nhadas para a solução. Embora, nem todos os conflitos sejam me-
diáveis, conhecer as principais diferenças entre as duas formas de 
trabalhá-los, auxilia-nos a compreender as especificidades exis-
tentes. Dentro do escopo das ações extrajudiciais ou dos métodos 
consensuais de resolução de conflitos, algumas diferenciações de-
vem ser observadas em relação ao uso corrente do termo media-
ção. Podem-se observar as definições comumente utilizadas para 
a compreensão dos processos de negociação, conciliação, transa-
ção e arbitragem (Quadro 1).
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Quadro 1 – Definições: Arbitragem, Conciliação, Negociação e 
Transação  

Métodos 
consensuais 
de solução  
de conflitos

Legislação Conceitualização Processo Resultado

Arbitragem Lei Nº 9.099  
de 1995 
(Juizados 
Especiais) e  
Lei Nº 9.307  
de 1996 
(Lei de 
Arbitragem)

“as partes interessadas po-
dem submeter aà solução de 
seus litígios ao juízo arbitral 
mediante convenção de 
arbitragem, assim entendida 
a cláusula compromissória e 
o compromisso arbitral”. “A 
arbitragem, de forma ampla, 
é uma técnica para solução 
de controvérsias através da 
intervenção de uma ou mais 
pessoas que recebem seus 
poderes de uma convenção 
privada, decidindo com base 
nesta convenção, sem a in-
tervenção do Estado, sendo 
a decisão destinada a assumir 
eficácia de sentença judicial” 
(CARMONA, 1993, p.27).

Extrajudicial, 
e exige for-
malidade

Sentença 
Arbitral/
mesmo valor 
de uma 
sentença 
judicial

Conciliação Art. 21º 
Juizados 
Especiais
Lei Nº 9.099 
de 1995

“um meio alternativo de 
resolução de conflitos em 
que as partes confiam a uma 
terceira pessoa (neutra), o 
conciliador, a função de 
aproximá-las e orientá-las na 
construção de um acordo. 
O conciliador é uma pessoa 
da sociedade que atua, de 
forma voluntária e após 
treinamento específico, 
como facilitador do acordo 
entre os envolvidos, criando 
um contexto propício ao 
entendimento mútuo, à 
aproximação de interesses e 
à harmonização das relações. 
Conforme o momento em 
que for feito o acordo, a con-
ciliação pode se dar na forma 
processual, quando a lide 
já está instaurada, ou pré-pro-
cessual, também denominada 
informal, quando os conflitos 
ainda não foram jurisdiciona-
lizados” (SEDH, s.d).

Judicial ou 
extrajudicial

Homologação 
judicial do 
acordo que 
confere força 
executiva ao 
mesmo
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Negociação — “é uma premissa comum 
às formas alternativas de 
solução de litígio.”  
“A característica mais 
marcante de todos os 
métodos alternativos de 
resolução de conflitos é o 
emprego da negociação 
como instrumento primeiro 
e natural para solucionar os 
conflitos…” (NETO, 2007, 
p.9).

Extrajudicial 
e informal

As pessoas 
envolvidas 
buscam por 
elas mesmas a 
resolução

Transação Art. 840º do 
Código Civil

“é o negócio jurídico 
bilateral pelo qual as partes 
previnem ou extinguem 
relações jurídicas duvidosas 
ou litigiosas por meio de 
concessões recíprocas, ou 
ainda em troca de determi-
nadas vantagens pecuniárias” 
(RODRIGUES, 2003).
“É lícito aos interessados 
prevenirem ou terminarem 
o litígio mediante 
concessões mútuas” 
(Art. 840º Código Civil 
Brasileiro).

Quando a lei 
exigir deve 
ser feita por 
escritura 
pública ou 
instrumento 
particular

Caráter 
executivo

A legislação que sistematiza a transação e a arbitragem dei-
xa claro que não se justifica confundir com a mediação, porque 
são implementadas somente quando envolver direito patrimo-
nial disponível, o que equivale a dizer que se referem a “bens de 
valor econômico e monetário quantificados e que possam ser 
comercializados livremente” (OAB, 2007). Ainda assim, cabe a 
ressalva de que os institutos estão obrigatoriamente inseridos na 
moldura legal, nas relações de consumo, por exemplo, o árbitro 
terá que obedecer aos ditames da Lei Nº 8.078/90 posto que é 
de ordem pública.

Analisando as principais diferenças entre a mediação e a 
conciliação, enquanto métodos consensuais de solução de con-
flitos, observou-se que, no processo de mediação, diferente da 
decisão de árbitros e juízes, os mediadores visam facilitar a co-
municação entre os envolvidos, entretanto, não interferem ou 
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propõem medidas e/ou soluções, apenas induzem por meio de 
perguntas como as partes resolverão seus problemas, ou chegarão 
a um acordo em comum. Já na conciliação, pressupõe-se que o 
conciliador proponha possíveis soluções aos conflitos, como um 
terceiro que opina sobre a questão, sendo que as partes optam 
se aceitam ou não sua posição. Já na arbitragem, o árbitro possui 
prerrogativas semelhantes ao do juiz, sendo que sua decisão passa 
a ser respeitada como tal.

No Brasil, o processo de mediação não possui uma legisla-
ção específica, registra-se tão somente o Projeto de Lei Nº 4.827 
de 1998, o qual propõe institucionalizar e disciplinar a mediação 
“como método de prevenção e solução consensual de contro-
vérsias, descreve em grande parte da atividade que denominamos 
de mediação comum (extrajudicial), que pode ser institucional 
ou independente, e perpassa sobre a mediação judicial, que tra-
taremos como mediação especial” (BACELLAR, 2003, p.210). 
Tal projeto teve origem na Câmara dos Deputados, e seguiu 
para o Senado cuja apreciação resultou em um projeto substi-
tutivo – Projeto de Lei Nº 94/2002. Dentro do trâmite regular 
do Congresso Nacional, as casas parlamentares restituíram-no à 
Câmara dos Deputados por meio do ofício 1.312 de 12 de julho 
de 2006. Inobstante o estudo sobre a temática e sua importância, 
constatou-se seu arquivamento em 09 de agosto de 2007. 

Observou-se, também, na literatura especializada, a ausên-
cia de uma legislação específica que conceitue, contextualize e 
sistematize o instituto da mediação, o que representa uma lacuna 
que pode ocasionar seu desvirtuamento, razão pela qual de pla-
no há que se delimitar o foco de estudo na mediação comum 
(extrajudicial), podendo ser a mediação compreendida institu-
cional ou independente. 

A mediação independente é aquela que se processa por “me-
diadores escolhidos livremente pelos interessados em prevenir ou 
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solucionar suas pendências” (BACELLAR, 2004, p.211). Nessa, 
o cidadão escolhe o ente que espelha suas expectativas e goza de 
sua confiança, e que tenha entre suas atribuições e competências 
legais a prerrogativa de promover a mediação.

Para Silva (2004, p.75), a “mediação, como meio amigável de 
solução de conflitos, consiste na atividade de um terceiro, neutro 
e imparcial, no intuito de aproximar as partes para que possam 
acordar, alcançando a composição de interesses”. Renberg (2008, 
p.18) enfatiza a mediação como “um processo confidencial si-
giloso e voluntário que tem por objetivo auxiliar as pessoas a 
buscarem soluções, mutuamente satisfatórias, para situações con-
flituosas que estão vivendo”. Um terceiro que se coloca em uma 
posição impessoal para prestar auxílio consistente na aproxima-
ção das partes, para que o diálogo se estabeleça e, por conseguin-
te, as partes se reconheçam como sujeitos de direito e cheguem 
a um acordo. Eis o conceito de mediação construído por este 
Grupo de Trabalho. 

Delineados os primeiros esboços de conceituação da me-
diação independente, cumpre ainda lançar esclarecimentos sobre 
a mediação institucional, assim entendida como o processo ge-
rido por uma organização com essa especificidade que se pro-
põe a preparar e capacitar mediadores para trabalhar os conflitos, 
onde as partes poderão arcar com despesas para a sua efetivação, 
a exemplo do CONIMA.

Assim, em sentido amplo, a mediação pode se estabelecer 
em uma organização pública ou privada que, dentre outras atri-
buições, inclua esse método como forma de solução de conflitos. 
Ao passo que em sentido restrito encontramos a mediação pro-
movida por uma organização que tem por finalidade exclusiva a 
preparação e capacitação de mediadores para seu desempenho, 
via de regra, com caráter oneroso.
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A MeDiAçÃo nA oUviDoriA

Consideramos que entre as instituições que têm competência 
para desenvolver o processo de mediação está a Ouvidoria, pois 
se configura como um espaço de interlocução entre a organiza-
ção, pública ou privada, e o cidadão, o usuário ou o consumidor. 
É, por excelência, um ambiente propício para que o diálogo en-
tre as partes seja estabelecido e restabelecido, posto suas caracte-
rísticas de espaço democrático e de participação. Essas caracterís-
ticas da Ouvidoria são consoantes com a nova cidadania, assim 
entendida como

Um projeto para uma nova sociabilidade: não somente a incor-
poração no sistema político em sentido estrito, mas um formato 
mais igualitário de relações sociais em todos os níveis, inclusive 
novas regras para viver em sociedade (negociação de conflitos, 
um novo sentido de ordem pública e de responsabilidade pública, 
um novo contrato social etc.). Um formato mais igualitário de 
relações sociais em todos os níveis implica o ‘reconhecimento do 
outro como sujeito portador de interesses válidos e de direitos 
legítimos’ (Telles, 1994: 46). Isso implica também a constituição 
de uma dimensão pública da sociedade, em que os direitos pos-
sam consolidar-se como parâmetros públicos para a interlocução, 
o debate e a negociação de conflitos, tornando possível a recon-
figuração de uma dimensão ética da vida social (DAGNINO, 
2004, p.105).

A Ouvidoria promove a qualificação do interesse individua-
lizado como expressão de um interesse maior, coletivo. Essa con-
dição, de extrair o interesse público da manifestação privada, pos-
to que uma reclamação valha em si mesma, transcende o emissor 
e o destinatário, edifica o equilíbrio e, contribui decisivamente 
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para que a Ouvidoria seja um “campo de mediação”. Aquele que 
se manifesta, sente-se protegido por um espaço que é destinado 
ao exercício de direito. O cidadão pode expressar-se sem que as-
suma um contorno de ofensa. Ao contrário, sua manifestação irá 
contribuir para uma análise qualificada que poderá desdobrar-se 
em uma mudança ou em uma transformação coletiva.

Em reforço a presente posição, há que se acrescentar a forma 
de enfrentamento do poder, na cultura brasileira, presente nas 
representações sociais que o cidadão comum admite: a busca da 
autoridade para a solução de conflitos, que acontece tanto em 
ambiente público como privado. O ouvidor é o legítimo repre-
sentante dos interesses do cidadão, na organização, portanto, tem 
permissão e autoridade para agir em sua defesa. O cidadão leva 
sua pretensão para que “outro”, a Ouvidoria no caso, a conduza 
perante as instâncias aptas ou competentes para apreciá-la.

Pela lógica até então desenvolvida, concordamos com Sales 
(2006, p.155) que “os objetivos da Ouvidoria e da mediação con-
vergem para o mesmo fim, já que ambas pautam as suas condutas, 
basicamente, sobre os mesmos princípios”: impessoalidade, ética, 
autonomia, independência, legalidade, entre outros que podem 
ser mencionados. Com efeito, a Ouvidoria representa o sistema 
mediativo independente, ou seja, o ambiente de interlocução en-
tre os cidadãos e a organização. Concomitantemente, a mediação 
é um requisito fundamental, para desempenho da função do ou-
vidor neste mesmo ambiente, porque a Ouvidoria se apropria do 
instituto da mediação como ferramenta de trabalho.

Desse modo, a Ouvidoria adota características de um fa-
cilitador que conduz ao diálogo; valoriza a vontade das partes; 
propicia o exercício da cidadania, com uma postura impessoal, 
mediando o processo sem a apreciação do mérito da questão; 
busca os interesses subjacentes ao conflito; conduz as partes, por 
meio de perguntas, ao consenso; objetiva a eficácia por meio de 
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solução pacífica onde as partes e o todo ganham. Assim, justifica-
se defender que “a conjunção dos perfis do ouvidor com o de 
mediador pode ser de substancial importância para a preven-
ção e administração de conflitos nas instituições onde atuam” 
(SALES, 2006, p.155). 

Cumpre, entretanto, o registro de que a Ouvidoria é mul-
tifacetada. Isto significa que ela está ligada ao desempenho de 
vários papéis, razão pela qual estarão presentes outros requisi-
tos ao desenvolvimento de sua função e de sua atividade. Nesse 
contexto, encontra-se a face do ouvidor Educador, do ouvidor 
Estatístico, do ouvidor Informativo, entre outros que estejam ali-
nhados com sua gênese: servir de elo mediador entre os cida-
dãos e as organizações. Isso não significa, necessariamente, que 
o ouvidor deva ser um profissional generalista. Com efeito, sua 
formação, sua capacitação e sua competência ressaltam a impor-
tância de uma das características relacionadas acima. Entretanto, a 
questão que se coloca consiste o quanto contribuirá para que o 
conceito e a aplicação da mediação sejam consolidados. 

 

UM Breve levAntAMento De DADos 

Em junho de 2008 foi realizado um levantamento sobre a opi-
nião dos participantes do II Encontro da Ouvidoria Geral da 
Cidade de São Paulo, conjuntamente com os integrantes do 
Curso de Extensão “Ouvidoria Pública e Privada no Brasil” – 
UNICAMP, sobre o entendimento diverso da mediação, nas 
atribuições da Ouvidoria, por meio de um questionário estru-
turado. Nas duas ocasiões foi solicitado aos participantes que 
respondessem questões sobre: o conceito individual de media-
ção; se a Ouvidoria em que trabalha faz mediação; exemplos 
de casos atendidos por meio desta prática; se já participou ou 
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pretendia participar de cursos de capacitação para mediação em 
Ouvidoria; quais conteúdos eram considerados importantes para 
esse fim; e, se as Ouvidorias deveriam fazer uso da mediação 
em suas práticas cotidianas. Tal levantamento de dados objetivou 
conhecer as opiniões e representações dos envolvidos, no que 
concerne a relação entre o trabalho dos serviços de Ouvidoria e 
o processo de mediação. 

De uma forma geral, dos 76 questionários respondidos, 
74% identificaram-se como ouvidores e 26% exercem suas ati-
vidades em Ouvidoria, sendo que, do total de respostas, 90% se 
identificaram como profissionais de instituições públicas. Esse 
dado evidencia que, historicamente, o serviço público no Brasil 
(englobando as autarquias e empresas públicas) tem incentivado 
e valorizado este tipo de instituição.

Verificou-se, também, que 97% entendiam que a Ouvidoria 
devia fazer mediação, justificando as respostas com as seguintes 
afirmações: “considerava uma oportunidade de resolução pací-
fica e consciente entre dois ou mais indivíduos”; “considerava 
como uma livre opção, de diálogo e acompanhamento”; “cum-
prir o papel de facilitador entre as partes envolvidas em um 
conflito, com impessoalidade e autocontrole”; considerava como 
uma “ferramenta no tratamento do conflito”. Verificou-se tam-
bém que a prática no processo de mediação foi mais citada pelos 
representantes que atuam em ouvidorias internas.

Quando questionados quanto à participação em cursos de 
capacitação, observamos que 15% já participaram de pelo me-
nos um curso; 34% não participaram e, 35% pretendem fazer, 
sendo que, 17% não responderam. Na medida em que se con-
siderou que a Ouvidoria pode usar as técnicas de mediação na 
administração de conflitos e agir como facilitadora do diálogo, 
constatou-se, pelos resultados apresentados nessa sondagem, a 
necessidade da profissionalização do ouvidor e sua equipe. A 
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viabilização de instrumental técnico de capacitação na media-
ção de conflito, como complemento à formação do ouvidor, 
representa a busca da eficiência e efetividade das atividades  
da Ouvidoria.

Salta à evidência que o ouvidor deve ser capacitado para a 
função, posto que seja peça fundamental na engrenagem do pro-
cesso de mediação. Mas, a capacidade de se manter equidistante, 
lançar as perguntas e não respostas são atributos fundamentais 
para que se estabeleça a impessoalidade necessária para conduzir 
as partes a assumir suas responsabilidades, para explorarem seus 
direitos na mesma proporção que seus deveres, e chegarem a um 
consenso ou solução da controvérsia.

 

conseqUênciAs DA MeDiAçÃo De conFlitos nAs 
oUviDoriAs

O processo de mediação, embora não esteja sistematizado por 
uma legislação específica, apresenta consequências no âmbito ju-
rídico, social e econômico. A partir da experiência, na Ouvidoria 
Geral da Cidade de São Paulo, destacamos sete razões considera-
das prioritárias, para ilustrar as vantagens da mediação em todos 
esses aspectos: prevalece a cultura do diálogo com o abandono da 
lógica adversária e competitiva, onde figuram vencedor e ven-
cido; diminui a judicialização do sistema, ou seja, as partes assu-
mem a responsabilidade em administrar seu conflito; diversifica 
sua solução; incide sobre os custos e encargos de responsabilidade 
do Estado; aumenta a acessibilidade a todos que necessitam des-
sa forma de solução de controvérsia; e, por último, evidencia a 
construção de consensos, como um sistema de cultura da paz que 
irradia para a vida em sociedade. 
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consiDerAções FinAis

Com o avanço do processo democrático e a maturidade da socie-
dade brasileira, inclusive pelo aprendizado alcançado no período 
de regime autoritário, surgem mecanismos alternativos para a so-
lução de conflitos judiciais e extrajudiciais.

É de interesse do presente estudo o âmbito extrajudicial 
com foco na mediação e sua interface com a Ouvidoria. Há 
correntes favoráveis e correntes contrárias ao uso do instituto da 
mediação pelas Ouvidorias, constituindo-se, pois, na problemá-
tica que foi apresentada. Para tanto, partiu-se de um elemento 
comum: o conflito. Outros pontos de contato entre Ouvidoria 
e mediação foram identificados em reforço à tese inicial de que 
a primeira incorpora à segunda. Contudo, revela-se outra pro-
blemática: a confusão entre os conceitos e consequentemente 
a aplicação dos institutos da mediação, conciliação, transação  
e arbitragem.

Em qualquer circunstância a capacitação é fundamen-
tal, tanto que a capacitação em mediação foi exigência da 
Resolução 3.477 do Banco Central, para certificação de ouvi-
dores e dos profissionais que atuam em Ouvidorias de institui-
ções financeiras. Embora tenha sido revogada pela Resolução 
3849/2010, a exigência de certificação profissional foi mantida. 
Por um lado, demonstra a importância da mediação no contexto 
das Ouvidorias, mas, por outro, há um risco de utilização indis-
criminada e imprópria, como bem apontou o levantamento de 
dados descrito neste trabalho, o que contribuiria para a banali-
zação e para o descrédito deste valioso instrumento.

Para resguardar o instituto da mediação, é fundamental que 
cada Ouvidoria construa regras internas à sua adequada utiliza-
ção, respeitando a natureza da organização onde atua e as carac-
terísticas do público a quem atende, com ênfase aos princípios da 
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vontade das partes, sigilo e confidencialidade. A dimensão dessa 
importância pode ser visualizada na convergência dos princípios 
da Ouvidoria e da mediação. Logo, eventual desvio ou desfigura-
ção de conceitos macula tanto o instituto da Ouvidoria quanto 
o da mediação. A semelhança de propósitos e procedimentos, a 
construção do pensamento e da prática ética nas relações inter-
pessoais, o perfil do ouvidor compatível com a mediação, entre 
outros elementos, desembocam na conclusão de que a mediação 
nas Ouvidorias é um processo irreversível.

Em conclusão, entendemos que as Ouvidorias podem in-
corporar a mediação entre os instrumentos utilizados para po-
tencializar os objetivos de sua atribuição, independentemente da 
existência de uma legislação específica. Para tanto é essencial a 
premissa da capacitação para o desempenho em Ouvidoria, pres-
supondo, entre outros, o conhecimento contextual e técnico em 
mediação, posto que o engloba. Consideramos que, em nenhu-
ma medida o uso da mediação pela Ouvidoria compromete sua 
gênese, observando sua característica de autonomia e de inde-
pendência, conforme Sales (2006, p.159), “essa independência, a 
propósito, deve ocorrer tanto em relação à parte que reclama 
quanto em relação à parte reclamada”.

Esse olhar ampliado para com a Ouvidoria fortalece o 
já exposto no artigo VI da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que “todos têm o direito de ser, em todos os luga-
res, reconhecidos como pessoas perante a lei”. Com efeito, o 
espaço democrático da Ouvidoria reconhece o cidadão como 
sujeito de direitos e deveres, inclusive se colocando à disposi-
ção como facilitador da solução de eventual conflito que ele, 
por si, terá a responsabilidade e coerência em, por meio do 
diálogo, concretizar.
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A GLOBALIZAçãO ECONôMICA e as novas exigências do mer-
cado, como a presença de consumidores mais conscientes e exigen-
tes, têm despertado o interesse de estudiosos sobre o papel de ór-
gãos como as Ouvidorias, reconhecendo-as como um importante 
ativo tangível do mundo empresarial. É fato que, no capitalismo 
pós-industrial, a fidelização do cliente com vistas ao bom atendi-
mento do consumidor tornou-se um recurso diferenciado e de 
características essenciais, fruto da livre concorrência contemplada 
pela Carta Magna e, também, pela necessidade de as empresas atua- 
rem em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. 

Tal código estabeleceu regras, direitos e deveres destinados 
a proporcionar um perfeito equilíbrio entre os fornecedores de 
produtos/serviços e os consumidores, fato este que tem exigido 
das empresas o desenvolvimento de métodos diferenciais para 
viabilizar seus negócios, em busca de um patamar sustentável, no 
tocante ao crescimento econômico. Inúmeras empresas utilizam 
o denominado Serviço de Atendimento ao Consumidor (SACs) 
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como estratégia para superar as expectativas dos consumidores, 
garantindo assim uma fidelização parcial. 

Entretanto, na atualidade, com as novas tecnologias sendo 
implementadas e utilizadas pelas empresas, os consumidores não 
demonstram satisfação ao serem atendidos apenas pelo SACs. O 
consumidor moderno também busca interagir, dialogar e, princi-
palmente, gerar e agregar valor ao produto/serviço pelo qual se 
identifica e/ou necessita. A integração do consumidor por meio 
das novas estratégias das empresas está sendo compreendida como 
condição sine qua non para sobrevivência empresarial, transfor-
mando-se dessa forma em uma necessidade. Assim, as Ouvidorias 
ocupam esse novo espaço de excelência e representação da voz 
do usuário.  

 
o princípio FUnDAMentAl DA DiGniDADe DA pessoA 
hUMAnA

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana consis-
te em um dos fundamentos da República Federativa do Brasil – 
em todos os campos, inclusive nas relações de trabalho (BRASIL, 
1988). O termo “princípio” é empregado para designar as diretri-
zes – implícitas ou explícitas – que delimitam a interpretação das 
normas, constitucionais ou infraconstitucionais, no ordenamento 
jurídico, não se podendo, portanto, afastá-lo da aplicação em face 
às normas, como “nenhuma interpretação será bem feita se for 
desprezado um princípio” (NUNES, 2002, p.19). Por sua vez, o 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana encontra-
se presente em todos os aspectos relacionados à essência do ser hu-
mano, estando, assim, vinculado de forma indissociável aos direitos 
fundamentais, como disposto, no Art. 1º da Constituição: “A Re-
pública Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
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Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: (…) III – a digni-
dade da pessoa humana”. De acordo com Nunes (2002), tal fun-
damento constitucional passou a ser o princípio mais expressivo:

Existem autores que entendem que é a isonomia a principal 
garantia constitucional, como, efetivamente, ela é importan-
te. Contudo, no atual Diploma Constitucional, pensamos que o 
principal direito fundamental constitucionalmente garantido é o 
da dignidade da pessoa humana. Portanto, constitui o princípio da 
dignidade da pessoa humana um princípio absoluto, com carga 
valorativa (NUNES, 2002, p.45).

A Constituição, ao dispor sobre a dignidade da pessoa hu-
mana e dos direitos e garantias individuais como fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, reconheceu que o Estado está su-
bordinado a existência da pessoa humana, e não o contrário, ga-
rantindo a proteção individual e o direito à vida. Miranda (apud 
SARLET, 2001, p.52) salienta que a dignidade da pessoa humana 
deve ser considerada de maneira concreta e individualmente, re-
lembrando, assim, a ideia de Kant, para o qual a dignidade cons-
titui um atributo do indivíduo, e não de um ser ideal ou abstrato. 
O autor destaca que não se devem confundir as noções de digni-
dade da pessoa e de dignidade humana, quando esta for referida 
à humanidade como um todo. Moraes (2006) define dignidade 
como valor espiritual e moral, segundo o autor:

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral ine-
rente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodetermina-
ção consciente e responsável da própria vida e que traz consigo 
a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituin-
do-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
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deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 
as pessoas enquanto seres humanos (MORAES, 2006, p.128-9).

Desta forma temos que a dignidade é um conceito ima-
terial inerente ao ser humano que compõe o campo subjetivo 
de cada ser. Este princípio representa um valor supremo o qual 
integra todos os demais Direitos Fundamentais do ser humano, 
como exemplos, o direito à vida; os Direitos Sociais previstos no 
artigo 6º e seguintes e no Título da Ordem Social, bem como o 
defendido na Ordem Econômica, cujo Art. 170º dispõe “assegurar 
a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social” 
(BRASIL, 1988).

Sendo reconhecida pelo ordenamento jurídico do Estado, a 
dignidade da pessoa humana integrou o direito positivo e, ana-
lisando seu status jurídico-normativo, no âmbito constitucional, 
pode-se inferir que esse preceito não foi incluso no rol de direi-
tos e garantias fundamentais, mas sim, disposto na condição de 
princípio jurídico-constitucional fundamental (SARLET, 2001). 

Portanto, mediante tal conceito se busca alcançar a justi-
ça social, visando à construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, promovendo a justiça distributiva capaz de diminuir a 
desigualdade social, econômica, política e cultural. Sella (2003), 
utilizando-se das palavras de Cristovam Buarque, destacou a im-
portância da igualdade no âmago da sociedade:

Cristovam Buarque salienta que a humanidade precisa alcançar 
pelo menos uma igualdade básica: a igualdade plena era o objetivo 
almejado pelos socialistas do século XIX, quando a industriali-
zação ainda se concentrava no aumento da produção dos bens 
essenciais. O conceito foi importado pelos socialistas contempo-
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râneos para a sociedade industrial, que se dedica a aumentar o tipo 
dos bens supérfluos. Com as características da sociedade industrial 
moderna de produção de bens supérfluos, e com limites físicos ao 
crescimento, a igualdade plena torna-se inalcançável, uma propos-
ta sem lógica e sem ética. Sem lógica, porque prometer um auto-
móvel para cada pessoa do mundo é prometer que nenhuma delas 
o usará – haveria um congestionamento colossal e o combustível 
não seria suficiente. Sem ética, porque na base do sentimento de 
igualdade estão os direitos fundamentais, e não o consumo como 
forma de promover seu crescimento. Surge a necessidade de defi-
nir uma igualdade básica que seja possível e justificável eticamen-
te (SELLA, 2003, p.31).

Tal igualdade referida por Cristovam Buarque está delimi-
tada no Art. 6º da Constituição, que visa garantir os direitos so-
ciais básicos para uma vida digna e saudável, como “a educação, 
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados…” (BRASIL, 1988).

Certamente, as organizações públicas e privadas necessitam 
transformar-se em comunidades que privilegiem os seres huma-
nos, com seus integrantes internos e externos – a quem se devem 
prestar contas. Dessa forma, pode-se reafirmar a importância das 
Ouvidorias, nas sociedades modernas e globalizadas, que surgem 
exatamente na medida em que a evolução do pensamento hu-
mano se projeta na necessidade de novos paradigmas, ao mesmo 
tempo em que se necessita de novas mediações valorativas. Nessa 
dimensão, as Ouvidorias constituem-se em um canal de respon-
sabilidade social, resgatando a dignidade da pessoa humana, valo-
rizando e trazendo o indivíduo para o reconhecimento de seus 
direitos. Sua missão está pautada em valores éticos, morais e no 
desenvolvimento social. Elas se fortalecem a partir da constatação 
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de que as instituições, públicas e privadas, têm um papel essencial 
a cumprir, juntamente com os governos e com a sociedade civil, 
na solução das imensas desigualdades sociais e na falta de solida-
riedade que aflige o mundo globalizado.

Nesse sentido a Ouvidoria não pode ser reduzida à dimensão 
simbólica do marketing ou à propaganda governamental, ou ainda, 
se transformar em uma espécie de “cortina de fumaça” para en-
cobrir problemas. Assim, um dos maiores desafios das Ouvidorias 
consiste, sem qualquer dúvida, em restaurar a capacidade das orga-
nizações, no entendimento da efetivação dos direitos de cidadania 
elencados na Constituição, com o desafio de humanizar e melho-
rar o Estado e as relações de Mercado, no sentido de proporcionar 
um desenvolvimento justo à sociedade brasileira. 

Não se pode falar em direitos dos cidadãos e/ou de cidada-
nia sem correr riscos de imprecisão, pois se trata de um conceito 
largamente utilizado para diversos fins. Nesse caso, a cidadania 
como efetivação dos direitos do cidadão é considerada na sua 
dimensão social, que pode se materializar por meio da instalação 
de Ouvidorias como instrumento de garantias. Torna-se relevan-
te salientar, ainda, que a Ouvidoria deve agir com transparência, 
isenção e autonomia, além de representar a própria empresa na 
escuta das demandas e outras manifestações geradas pelos usu-
ários, sendo o canal ideal para efetivação dos direitos sociais e 
econômicos previstos em nossa Constituinte. 

 
oUviDoriA coMo GArAntiA De Diretos Do ciDADÃo 

Para proporcionar uma visão sobre a possibilidade de garantia da 
cidadania ocasionada pelas Ouvidorias, apresentam-se, a seguir, re-
latos de casos de uma Ouvidoria de um hospital público do mu-
nicípio de São Paulo subordinado à Secretaria de Saúde do Estado. 
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Caso 1 – Efetivação dos direitos da criança e do adolescente

O caso ocorreu em um hospital público situado na capital pau-
lista que não possuía espaço, na sala do pronto-atendimento, para 
acompanhantes. Foi encaminhada à Ouvidoria uma demanda de 
uma mãe que tinha necessidade de acompanhar seu filho adoles-
cente, que se encontrava em observação, e à espera de uma trans-
ferência. Os funcionários que ali trabalhavam naquela ocasião 
informaram aos familiares que não havia espaço para acompa-
nhantes no pronto-atendimento do hospital, e que o adolescente 
teria que ficar sozinho, enquanto aguardava a sua transferência. 
A Ouvidoria, com base no Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA) – Título II, Capitulo I “Do direito à Vida e à Saúde”, Art. 
12º, que determina que “Os estabelecimentos de atendimento à 
saúde deverão proporcionar condições para a permanência em 
tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de in-
ternação de criança ou adolescente”, solicitou mudanças de pro-
cedimentos no referido local, possibilitando condições para que 
toda criança e adolescente fosse acompanhado pelo seu respon-
sável, durante o período que estivesse sob a responsabilidade do 
hospital. A partir dessa indicação da Ouvidoria, a administração 
do hospital destinou um local adequado para os acompanhantes. 
Tal ação levou à conscientização de um direito estabelecido pelo 
ECA, garantindo ao cidadão o reconhecimento de sua dignidade 
de pessoa humana.  

Caso 2 – Efetivação dos direitos dos idosos

A Ouvidoria do hospital recebeu reclamações de idosos que fica-
vam aguardando na fila de espera para o agendamento de consul-
tas e exames e atuou junto à coordenação do hospital, com base 
no Estatuto do Idoso que determina, no Título II “Dos Direitos 
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Fundamentais”, Art. 3º Parágrafo único, “atendimento preferen-
cial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e pri-
vados prestadores de serviços à população”. Verificou-se a pro-
cedência do problema e a administração do hospital implantou 
um novo modelo de agendamento, privilegiando o atendimento 
prioritário aos idosos. Com o intuito de garantir o direito do 
cidadão, a atuação da Ouvidoria promoveu a efetivação do Esta-
tuto do Idoso.

Caso 3 – Efetivação do direito ao acesso às informações 

Uma parte significativa das reclamações recebidas pela Ouvidoria 
do hospital diz respeito à comunicação entre e profissionais da 
saúde e usuários sobre informações referentes aos diagnósticos, 
prognósticos e seus respectivos tratamentos. A partir desta consta-
tação a Ouvidoria realizou uma campanha de sensibilização e de 
conscientização junto a esses profissionais de forma a privilegiar 
a humanização do atendimento com consultas mais longas, ex-
plicações bem detalhadas e com uma linguagem acessível à po-
pulação. Esta medida garantiu um direito primordial do cidadão, 
o acesso à informação. 

 

consiDerAções FinAis

Com a apresentação desses três casos, pretendeu-se ilustrar que 
as Ouvidorias podem auxiliar na efetivação dos direitos dos ci-
dadãos. Nesta função, a Ouvidoria encontra certos desafios que 
podem ser caracterizados como limites de sua própria atuação, 
como a falta de conhecimento e informação sobre sua atuação 
por parte dos próprios funcionários e profissionais da organização, 
que muitas vezes são resistentes às mudanças e às transformações 
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propostas para melhoria e humanização. É relevante considerar 
que as dificuldades enfrentadas pelas Ouvidorias na efetivação 
dos direitos dos cidadãos requer a busca constante de caminhos 
e alternativas que superem tais limites, ao mesmo tempo em que 
possam conscientizar os profissionais e dirigentes das instituições 
para a importância da voz do ouvidor, representante do cidadão. 
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OS AVANçOS CONQUISTADOS pela sociedade têm exigido um 
comportamento ético em todas as esferas de poder, especialmente, 
nas empresas privadas. A sociedade está cada vez mais crítica acerca da 
corrupção e busca a universalização dos serviços essenciais, reivindi-
cando acesso e qualidade para um estado de bem estar social a todos. 

Tanto a participação política direta quanto a indireta, me-
diada pelos diversos segmentos da sociedade civil (igreja, partido 
político, sindicato, escola, família e organizações não governa-
mentais) requerem a existência, a abertura e a institucionalização 
de canais que pavimentem o acesso dos cidadãos aos órgãos e 
serviços oferecidos pelo Estado. Essa participação só será efetiva 
se esses canais permitirem a apresentação e o debate de propostas, 
deliberando sobre assuntos que os afetam e, acima de tudo, que 
exerçam o poder legítimo de pressão para alterar processos esta-
belecidos ou sugerir alternativas de ação. 

É neste contexto que a instituição de Ouvidorias surge, ob-
jetivando contribuir com a ampliação dos espaços democráticos 
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junto à administração pública, de forma a colaborar com a pro-
moção da cidadania na medida em que o cidadão comum encon-
tra um canal para se manifestar diretamente ao órgão prestador 
de serviços, que por ventura, se apresente como agente causador 
de algum transtorno ou quando se sentir lesado pelo Estado. Já 
nas empresas privadas, as Ouvidorias se transformaram em ins-
trumento de aprimoramento dos produtos e serviços, atuan- 
do na prevenção de contestações judiciais e, principalmente, na 
retenção e fidelização dos clientes. 

Essa função, quando devidamente capacitada e exercida, 
também servirá como unidade de controle das atividades, com 
o objetivo de produzir informações qualificadas que subsidiem 
decisões estratégicas, tornando mais transparentes as ações da or-
ganização e apontando as fragilidades, vislumbrando as possibi-
lidades de aperfeiçoamento do exercício pleno da cidadania e, 
consequentemente, fortalecendo a democracia. 

As Ouvidorias são capazes de estruturar e produzir informa-
ções e estatísticas acerca do desempenho das atividades, dos pro-
dutos e dos serviços, gerando recomendações quanto às políticas 
a serem adotadas e fornecendo subsídios para a alta administração 
na reestruturação dos processos.

 Instituir uma Ouvidoria, entretanto, não é uma jogada mer-
cadológica com efeito demonstrativo e superficial. Deve-se ter a 
preocupação com o público e incluí-lo estrategicamente no pro-
cesso de decisão, reforçando o relacionamento e, de fato, abrindo 
um canal que seja eficaz no seu propósito. 

Finalmente, de nada adiantará estabelecer uma Ouvidoria, 
na organização, se não houver, por parte dos seus dirigentes, 
real intenção e motivação para conceber as críticas e trabalhar 
de maneira inteligente com os inputs recebidos. O objetivo é 
que a Ouvidoria se fortaleça como um canal de comunicação 
permanente com os principais segmentos de públicos para co-
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nhecer, entender e orientar as mudanças, visando à melhoria na 
qualidade dos serviços e do atendimento e, dessa forma, respeitar 
o cidadão. 

Com a criação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
N° 8078, de 11 de setembro de 1990), os empresários e comer-
ciantes começaram a se interessar pela satisfação dos clientes em 
relação à eficiência dos serviços prestados e à qualidade dos pro-
dutos oferecidos, empregando a figura do ouvidor para atuar em 
setores de atendimento aos clientes e de controle interno, obje-
tivando a defesa e proteção dos direitos e interesses do consumi-
dor, determinados pelas leis vigentes, com consequente avaliação 
e análise a respeito da própria instituição. Portanto, o trabalho 
dos ouvidores consiste na defesa da qualidade dos serviços, dos 
direitos humanos e na promoção da cidadania, especialmente dos 
clientes e usuários, atuais ou potenciais, contra ações abusivas e 
omissões cometidas pelas organizações. Possui, no mais, como 
último desígnio, zelar para que a organização atue com eficiência 
e conserve crescente o reconhecimento e a importância de que 
desfruta perante a sociedade e os clientes. Desse modo, a impor-
tância da Ouvidoria e seu papel em uma instituição integram um 
processo gradual e crescente que envolve aprendizado e compre-
ensão de todas as partes envolvidas.  

A capacidade para estabelecer e consolidar relacionamentos 
com seus clientes, conhecer suas necessidades e opiniões é, fun-
damentalmente, um dos mais importantes aspectos do papel dos 
ouvidores nas organizações modernas, bem como o de agregar 
valores tangíveis à imagem institucional das organizações.

O cliente crítico deve ser visto como parceiro, já que por 
meio de suas críticas é permitido que se apreendam rapidamente 
os seus descontentamentos, para que sejam empregadas as mudan-
ças imperativas e de importância para o consumidor, de maneira 
assertiva. Se as críticas forem bem recebidas e devidamente aten-
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didas, esses clientes podem se transformar em aliados capazes de 
identificar práticas internas que prejudicam o bom desempenho 
da empresa. Dessa forma, as principais estratégias para o desenvol-
vimento do trabalho adequado junto à Ouvidoria são: primeiro, 
a proatividade e, segundo, ações sistemáticas de melhorias de pro-
cessos, procedimentos, produtos, serviços e posturas profissionais.

As relAções De consUMo e A GloBAlizAçÃo

Desde os primórdios do sistema capitalista há várias transforma-
ções que podem ser observadas no modo de produção dos bens 
de consumo e na prestação de serviços, tanto do setor público 
como do privado. Estas transformações são frutos das mudanças 
ocorridas no comportamento dos indivíduos e na estrutura social 
e que, numa relação dialética, influenciaram e ainda influenciam 
a forma de ser e de agir das organizações.

É perceptível que cada uma das várias camadas sociais exis-
tentes, deseja para si as melhores e mais amplas condições sociais e 
econômicas, a fim de poder dispor de mais recursos para uso ime-
diato ou para acumular bens para possíveis adversidades no futuro, 
como já faziam os humanos desde sua origem, o que levou e ainda 
leva à constituição de verdadeiros conglomerados financeiros.

Essas organizações são formadas por pessoas com interes-
ses que podem ser similares, mas também divergentes relevantes. 
Juntam-se a partir de uma oportunidade e objetivos comuns, pla-
nejam e buscam alcançar suas metasque podem coincidir ou não 
com as de outras pessoas, ou das organizações. 

As organizações são percebidas e passam por exames cri-
teriosos de seus públicos, sejam eles: empregados, clientes, for-
necedores, representantes governamentais etc. Esses as observam 
de modo a julgá-las pela forma como interagem com o meio 
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ambiente, se atuam com base nos princípios éticos, contribuindo 
com o desenvolvimento socioeconômico do país.

Portanto, atualmente, a sociedade está mais atenta aos va-
lores em que estão alicerçadas as empresas e os governantes. Em 
sua obra, Srour (1998) destaca a grande incidência de conflitos 
econômicos e sociais decorrentes da distribuição desigual das ri-
quezas excedentes geradas pelo trabalho:

Sendo um autônomo, um trabalhador por conta própria, o exce-
dente será apropriado por ele mesmo. Mas, se o trabalhador for 
empregado de alguém, o excedente será apropriado pelo detentor 
dos meios de produção e o trabalhador receberá uma retribuição 
pelo empenho ou pelo tempo que dedicou. Sua remuneração 
será correspondente ao “tempo de trabalho necessário” para ad-
quirir bens para a sua subsistência que lhe permitem recompor 
as energias gastas no processo. O restante cabe a quem o empre-
gou. A apropriação desses excedentes, todavia, reveste-se dos mais 
variados formatos e demarca os diferentes tipos de propriedade 
econômica (SROUR, 1998, p.133).

Vale observar que vivemos em um mundo globalizado, onde 
as pessoas interagem entre si e com o próprio mundo ao seu re-
dor. Tudo se transforma ao mesmo tempo, compondo o processo 
dinâmico de desenvolvimento sistêmico. A sociedade passa por 
constantes transformações e faz suas escolhas, buscando melhorar 
a sua condição de vida. Essa é uma tendência inexorável. 

A mudança na sociedade, a modernização, a abrangência dos 
meios de comunicação e a tecnologia da informação, são meios 
que possibilitam aos cidadãos ampliar a sua capacidade de influir 
em políticas públicas e ações mercadológicas.   

As diferenças sociais e os interesses econômicos de diferentes 
grupos e de divergentes nações imputam à sociedade mecanismos 
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de controle e de repressão. Para esse processo foi necessário a im-
plementação de uma série de regras e padrões culturais baseados 
em convicções que são traduzidas em normas sociais e jurídicas.

Dessa forma, as diferenças sociais podem manter uma convi-
vência, até certo ponto pacífica, por intermédio de controles, de 
articulações, arbitragens e deliberações orquestradas pelos pode-
res instituídos. O poder é uma forma de relação social, exercido 
de maneira assimétrica por quem está investido da capacidade de 
coagir e estabelecer domínio e limites. Mas, o uso do poder, via 
de regra, causa reação e desperta a capacidade de contraposição e 
resistência, que pode resultar em um efeito propagador. A isso se 
dá o nome de “poder de influência”.

A apropriação dos resultados da influência, no entanto, a exem-
plo da propriedade econômica e do poder político, é feita pelos 
detentores dos “meios de produção simbólica” (meios de difusão, 
mídias, mecanismos de doutrinação e de expressão). A influência 
é uma relação de doutrinação ou de influxo sobre mentes alheias, 
e não um processo de disciplina dos corpos e vontades (SROUR, 
1998 p.138).
 

A inFlUênciA Do conFlito nA toMADA De DecisÃo

As organizações estão alicerçadas em normas legais e procedi-
mentos administrativos que passam a impor um hábito formal im-
perativo perante todos os seus públicos. Muitas vezes, esse modo 
adquire importância na organização, influindo fortemente na to-
mada de decisão. No que diz respeito à organização empresarial 
ou pública, a ação acontece por hábito e só se questiona quando a 
conjuntura impõe mudanças, no modo de agir, ou se apresentam 
alternativas mais viáveis. Assim, ao tomar uma decisão, um bom 
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gestor deve levar em conta toda a dinâmica e os impactos que 
repercutiram tanto interna como externamente à organização.

Entretanto, tomar decisão não é um ato isolado, mas sim faz 
parte de um processo cumulativo de resoluções que se sucedem. 
Por vezes, a tomada de decisão está pautada por algum conflito 
que pode ter origem coletiva ou individual. Dessa forma, é possí-
vel afirmar que o conflito está intrinsecamente relacionado com 
a tomada de decisão.

 O Homem é um ser relacional e o seu comportamento é 
norteado por valores e interesses, que nem sempre se alinham 
na convivência humana. É dotado da inteligência, no entanto, 
luta pela sua sobrevivência e busca incessantemente o prazer e a 
felicidade. É munido, também, de um inconformismo constante, 
que o mobiliza em direção à satisfação de suas necessidades e que, 
por si, altera o meio e interfere na vida do próximo. Quando há 
muita motivação para o alcance de algum objetivo, maior pode 
ser a possibilidade de frustração ou de confronto pela necessidade 
de quebrar as resistências que se apresentam no caminho. É nesse 
ponto que ocorrem os confrontos e instalam-se os conflitos. 

Os conflitos são decorrências de divergências entre duas ou 
mais partes e próprios dos sistemas sociais, pessoais e coletivos. 
São inerentes ao ser humano e necessários às mudanças. Portanto, 
são fontes de energia para as melhorias ou para as discórdias, de-
pendendo da forma como forem tratados e conduzidos. 

Uma série de fatores deve ser levada em consideração na 
análise dos conflitos. É necessária a identificação das partes envol-
vidas, avaliando seus interesses e em que as possíveis mudanças po-
dem lhes afetar. Toda situação conflitante envolve partes que têm 
interesses diretos, quando se espera benefícios; interesses indiretos, 
quando se percebe reflexos positivos, mas não imprescindíveis; e 
imparciais quando não existe algum interesse direto ou indireto 
sobre os resultados. Estes últimos são as partes indicadas para ad-
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ministrar os conflitos, pois estão dissociados da situação, podendo 
avaliar o assunto de modo isento e impessoal. Assim, administrar 
conflitos também é uma das funções da Ouvidoria, sendo ela um 
canal de comunicação entre cliente e empresa, estará em constan-
te contato com pessoas em posições antagônicas que buscam uma 
solução favorável para ambos. O trato com pessoas é uma tarefa 
árdua, ainda mais quando em um dos lados está o cliente, consu-
midor, hoje um cidadão mais consciente de seus direitos.

No trabalho com pares e terceiros é fundamental investir na 
qualidade da comunicação em equipe. A assertividade e a reci-
procidade devem ser estimuladas e aplicadas nas situações de con-
flito. É fundamental ser um bom ouvinte, pois este tem a capa-
cidade de registrar detalhes importantes da conversação, permite 
a expressão do outro sem interrupção, repete ao interlocutor a 
síntese da conversa antes de chegar ao fim, não se altera diante 
de opiniões divergentes e transmite interesse pelo fato do outro. 
Nas relações, o importante é preservar o bom clima de amizade e 
harmonia, que se firmam mais na medida em que os conflitos se 
tornam instrumentos de crescimento individual e organizacional.

Nesse sentido, podemos considerar que conflitos são positi-
vos e espontâneos, e o objetivo dos envolvidos deve focar a busca 
de solução criativa e original, evitando o surgimento de impasses. 
É essencial e inerente que haja franqueza, coragem, envolvimento 
e comprometimento pessoal. Com estas características, torna-se 
mais fácil criar uma identidade corporativa com energia focada 
num objetivo único de busca de resultados.

 
oUviDoriA: FUnçÃo estrAtÉGicA

As Ouvidorias têm se revelado instrumentos de grande impor-
tância no processo de humanização das estruturas organizacionais 
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e canais ágeis e aprimorados de participação do cidadão, conside-
rando-se o modelo de gestão participativa, atualmente almejado 
e estimulado. Além disso, são entendidas estrategicamente como 
grandes captadoras e processadoras de ideias para melhoria da 
qualidade de serviços prestados à sociedade. 

Esse novo cenário, então, assume o conflito, não na sua de-
turpação, mas na sua essência, como fator importante e necessá-
rio para a obtenção das diversas melhorias. 

As organizações estão inseridas na sociedade e retiram in-
sumos tanto da natureza como do modo de vida das pessoas, 
visando sempre expandir as suas fronteiras e ocupar posições de 
mercado que possam garantir a sua estabilidade e lucratividade. 
Neste cenário não é difícil perceber a latente divergência entre 
os interesses da sociedade e dos empresários, uma vez que os 
recursos são limitados e a oferta de serviços e produtos que se-
guem a lógica do capital. Estas relações podem durar por muito 
tempo, mas quando se identifica a desvantagem nas trocas ofe-
recidas pela organização, se desencadeia um processo acentuado 
que dá força ao cidadão para se atribuir o direito de ser ouvido 
e respeitado. Por essa razão, não se pode falar de Ouvidoria sem 
fazer referência ao termo accountability, muito em voga em nossos 
dias. De delicada e difícil tradução para a língua portuguesa, ele 
significa e expressa a obrigação que a pessoa ou a instituição têm 
de prestar contas de seus atos. Relaciona-se com os mecanismos 
de controle e dos princípios da publicidade nas instituições go-
vernamentais e na iniciativa privada.

A Ouvidoria pode se tornar um instrumento abrangente, 
pois, ao receber as mais diversificadas manifestações, incluindo re-
clamações, reproduz informações de forma qualificada para que 
a alta direção decida de forma estratégica e mais eficaz. Portanto, 
como citado diversas vezes, contribui para o aprimoramento da 
organização e para a fidelização do cliente. Não há dúvida de que 
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as Ouvidorias contribuem na transformação da administração pú-
blica e privada em uma constante busca de um modelo democrá-
tico de sociedade, onde a ética e o respeito aos direitos individuais 
e coletivos sejam prioridade nas sucessivas administrações.     

Nesta fase devemos debater sobre o papel das Ouvidorias 
brasileiras, para que se possa pensar, quando no exercício desta 
função, as bases do sistema de Ouvidoria nacional. As Ouvidorias 
devem atuar como instrumento proativo na solução dos con-
flitos, não se confundindo, tanto de parte dos dirigentes como 
de parte dos cidadãos, e em hipótese alguma, com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SACs). Em sua missão, as Ouvidorias 
estão muito além. Quando baseadas nos princípios dos direitos 
humanos se tornam um canal privilegiado de resolução pacífica 
de conflitos, como também um espaço para a defesa da justiça e 
equidade social e da valorização das relações humanas. 

Em um sentido mais amplo, isto significa que, cabe às 
Ouvidorias e aos ouvidores a função de refletir e fazer reflexivo 
na organização os efeitos causados nas interações com seus clien-
tes e ou usuários, como:
a) registrar todos e quaisquer acessos;
b) organizar e classificar as informações com clareza e objetivi-

dade;
c) gerar relatórios informativos e gerenciais;
d) contribuir apresentando sugestões e subsidiar ações estraté-

gicas;
e) propor melhorias em processos, em produtos e nos serviços, 

nos relacionamentos interpessoais, no clima organizacional, 
nas condições de trabalho e nos recursos. 

O cliente quando procura a empresa tem a expectativa de 
ser ouvido de forma apurada, e não de forma superficial como se 
faz na maioria dos Serviços de Atendimento ao Cliente (SACs). 
Em que pese a importância do estabelecimento de uma escuta 
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respeitosa e qualificada, é preciso levar a sério a relação entre pro-
cesso e serviço, para obter maior grau de satisfação dos clientes. 
Não se pode esquecer que o custo de um cliente insatisfeito é  
até dez vezes maior do que o de um satisfeito. É comum encon-
trarmos, nos SACs, a seguinte resposta ao cliente: “gostaria de 
ajudá-lo, mas não posso fazer nada, é a política da empresa”. Essa, 
infelizmente, ainda é a postura de muitas empresas dos setores de 
saúde, telefonia, automotivo, bancário etc.

Então, por que gerenciar as reclamações? Estas informações 
podem ser usadas para gerar mais e melhores relacionamentos 
que se traduzem em confiança, fidelização e até mais lucrativi-
dade. Os clientes que reclamam devem ser considerados como 
parceiros, pois impulsionam as mudanças necessárias.

Logo, onde pecam as empresas que já têm áreas de atendi-
mento ao cliente? Elas não utilizam de forma adequada as infor-
mações recebidas, ou atuam, pontualmente, no problema apon-
tado, sem utilizar a análise e o estudo aprofundado do caso para 
melhoria do produto e/ou serviço e para estabelecer mudanças 
que evitem a reincidência dos fatos. Para ilustrar, temos o exem-
plo do cliente que se queixa de um gênero alimentício estragado 
e, após reclamar, recebe novo produto em substituição, sem que 
a empresa esclareça o resultado da análise do caso e providências 
tomadas para que o fato não se repita. As reclamações chamam a 
atenção para defeitos em produtos, deficiências em serviços e fa-
lhas no processo produtivo, de vendas ou de atendimento que, ao 
serem identificados tardiamente, retardam providências e geram 
prejuízos imensuráveis. 

Por fim, é fundamental que se esteja sempre atualizado e 
ter como perspectiva os anseios da sociedade e dos públicos que 
se relacionam com a organização. A sociedade se manifesta de 
muitas maneiras. Hoje, mais do que nunca, está instrumentali-
zada com arsenal de recursos midiáticos para fazer valer a sua 
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opinião. Os anseios e necessidades chegam às organizações por 
uma infinidade de portas e identificá-los, decifrá-los atuando 
como um propulsor na organização é uma das mais importantes 
missões da Ouvidoria.

consiDerAções FinAis 

No mundo competitivo, a concorrência é cada vez mais acirra-
da, qual exige das organizações mais criatividade e medidas que 
propiciem o estabelecimento de diferenciais competitivos. O 
processo dinâmico de desenvolvimento está cada vez mais ve-
loz. A nova realidade social, econômica, a ampliação dos meios 
de comunicação, tecnologia da informação, incitam necessidades 
constantes de mudanças e adequações. No entanto, é importante 
reiterar que instituir uma Ouvidoria não é uma jogada mercado-
lógica com efeito demonstrativo. Deve-se ter a preocupação com 
o público e incluí-lo estrategicamente no processo de decisão, 
reforçando o relacionamento e, de fato, estabelecendo um canal 
que seja eficaz no objetivo proposto. 

O novo cidadão está estimulado, constantemente, a exter-
nar seus sentimentos sobre os serviços/produtos que recebe e/ou 
adquire, sejam estes oferecidos pelo setor público ou privado e, 
evidentemente, espera melhorias; também deseja e exige a opor-
tunidade de participação nos processos decisórios. 

O exercício da cidadania dentro do processo democrático 
aponta fortemente para a questão do bem-estar social, pressu-
pondo indivíduos com comportamento ético, que não toleram 
corrupção e que exijam serviços de melhor qualidade.

Desse novo modelo de gestão participativa é que emergi-
ram as Ouvidorias. Estas estão se consolidando dentro das estra-
tégias organizacionais, como importantes ferramentas de gestão, 
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na medida em que as exigências próprias do modelo econômico 
competitivo se expandem globalmente. Neste novo contexto, 
reforça-se, cada vez mais, a importância do estreitamento no 
relacionamento entre cliente/fornecedor, sejam estes internos  
ou externos.

É importante considerar, também, que o surgimento das 
Ouvidorias, com essas características diferenciadas, é recente e es-
tas emergiram de forma difusa e desalinhada, sem uma estrutura 
e conceito definido. Há uma grande variação quanto ao reporte 
hierárquico dentro da estrutura organizacional, salários e formas 
de atuação etc. Atualmente a Associação Brasileira de Ouvidores/
Ombudsman – ABO Nacional, que representa a instituição, tem 
desenvolvido grandes esforços, considerando as diferentes reali-
dades, alinhado o pensamento do segmento, no que diz respeito 
aos conceitos, terminologias e medições de resultados. 

Finalizando, o fortalecimento da instituição Ouvidoria e ao 
que ela se propõe como ferramenta estratégica organizacional/
institucional dependerá de ações voltadas ao aperfeiçoamento 
dos ouvidores e melhoria da capacitação daqueles que estão in-
gressando na função. Este é nosso constante desafio!
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NO INÍCIO DA DÉCADA de 80, os sinais de abertura democrá-
tica brasileira propiciaram e estimularam debates e iniciativas para 
a criação de canais de comunicação entre a população e o Esta-
do, entre os indivíduos e as empresas. Em 1988, a promulgação 
da nova Constituição Brasileira, conhecida como Constituição 
Cidadã, abriu caminhos para a criação e para o fortalecimento 
de mecanismos de controle e defesa do cidadão, como o Código 
de Defesa do Consumidor, em 1990; o aprimoramento do Sis-
tema Estadual de Proteção ao Consumidor, criado pelo Decreto  
nº 7.890 em 1976, com o advento e funcionamento da Fun-
dação de Proteção e Defesa do Consumidor, mais conhecido 
como Procon.

No ano de 1999, o Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Lei Nº 10.294, promulgou a “Lei de Defesa do 
Usuário de Serviços Públicos do Estado de São Paulo”, esta-
belecendo a obrigatoriedade da instalação de Ouvidorias em 
todas as Secretarias de Estado, nas entidades da administração 
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indireta e nas concessionárias de estradas e de energia elétrica. 
As Ouvidorias, organismos democráticos inseridos dentro das 
empresas e dos órgãos públicos, têm a finalidade de verificar a 
qualidade do atendimento dos clientes/cidadãos e acolher toda e 
qualquer manifestação dos mesmos, buscando aproximar as em-
presas/instituições da sociedade.

No âmbito das instituições financeiras, até o ano de 2006, 
os clientes não eram reconhecidos como consumidores prote-
gidos pelo Código de Defesa do Consumidor, quando foi pro-
ferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 2.591-1), impetrada pela 
Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) em 
2002, e com base no Art. 192º da Constituição Federal. O STF 
demonstrou que as instituições financeiras eram regidas por leis 
próprias e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor não se 
aplicaria a elas. Entretanto, como uma destacável conquista social, 
em junho de 2006, o STF julgou a ação improcedente, ratifi-
cando que todas as instituições financeiras estavam circunscritas 
pelas normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Paralelamente ao julgamento da ação, em março de 2006, resulta-
do do amadurecimento de um projeto iniciado em 1992, foi no-
meado o primeiro Ouvidor do Banco Central do Brasil (Bacen), 
e os estudos para tornar obrigatória a criação de Ouvidorias em 
todas as instituições financeiras.

De acordo como o preceito democrático de ouvir as par-
tes interessadas e melhorar a comunicação com a comunidade, o 
Banco Central do Brasil promoveu a audiência pública nº 028/07, 
no período de 23 de fevereiro a 25 de março de 2007, sobre a 
implantação de Ouvidorias em instituições financeiras. Durante 
esse período, os debates revelavam uma preocupação com rela-
ção à imposição de um modelo único, pois, como cada instituição  
financeira tem características próprias, a determinação direta e 
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singular do Banco Central poderia ter um efeito bloqueador, e 
a Ouvidoria perderia rapidamente sua função. Também, que as 
Ouvidorias não fossem mais uma ferramenta de marketing, a 
exemplo dos SACs – Serviço de Atendimento ao Consumidor. 
E, por fim, a necessidade de capacitação e certificação técnica 
dos integrantes da equipe da Ouvidoria por entidade qualificada 
e especializada.

Os resultados da audiência pública consubstanciaram 
a minuta do documento que se transformaria na Resolução 
3.477, de 26 de julho de 2007. O Banco Central do Brasil, por 
meio dessa resolução, tornou pública a decisão do Conselho 
Monetário Nacional de que todas as instituições financeiras 
implantassem Ouvidorias.

Segundo essa resolução, as Ouvidorias têm como atribuição 
“assegurar a estrita observância das normas legais e regulamen-
tares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal 
de comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários 
de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos”. 
Determina, ainda, que a Ouvidoria de uma instituição financeira 
seja a última instância de atendimento; portanto o cliente deverá, 
obrigatoriamente, ser atendido por qualquer outro canal como, 
por exemplo, o denominado SAC – Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (Art. 2º, inciso I), antes de registrar sua manifesta-
ção na Ouvidoria. Visando assegurar a equidade no tratamento 
das reclamações, a Ouvidoria deve estar vinculada diretamen-
te à Presidência da instituição financeira. Essas recomendações 
são consideradas importantes para que o ouvidor desempenhe 
a função de ser um agente transformador, colocando o cliente/
cidadão como elemento fundamental na relação com a empre-
sa/instituição.

De acordo com a resolução, consideram-se instituições fi-
nanceiras: os bancos comerciais, os bancos de investimentos, as 
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sociedades de crédito ao microempreendedor, as agências de fo-
mento, as companhias hipotecárias, as sociedades corretoras de 
títulos mobiliários, as cooperativas de crédito, e os consórcios, ou 
seja, todas as instituições financeiras e demais autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil. 

Assim, foi determinado um prazo escalonado para a im-
plantação das Ouvidorias, iniciando-se pelos bancos múltiplos, 
seguidos pelos bancos comerciais; pelas caixas econômicas; pelas 
sociedades de arrendamento mercantil; pelas sociedades de cré-
dito, financiamento e investimento, e, por fim, pelas cooperativas, 
as quais só começaram o processo de implantação de Ouvidorias 
em janeiro de 2008.

Neste trabalho, destacaram-se três segmentos: bancos co-
merciais, cooperativas de crédito e consórcios. Os bancos comer- 
ciais foram o principal foco da Resolução 3.477/07, tendo em 
vista a quantidade de clientes e o volume de dinheiro e de negó-
cios que movimentam, bem como o elevado índice de reclama-
ções registradas nos órgãos de defesa do consumidor, bem como 
no Banco Central.

 Os bancos, em razão do irrestrito processo de globaliza-
ção que tornou possível a transferência de dinheiro de um país 
para outro em poucos minutos, e a administração de grandes 
aplicações financeiras de qualquer lugar do planeta, adquiriram 
uma importância estratégica na economia mundial. À medida 
que capitais, bens e serviços se movem rapidamente e de forma 
mais complexa, a proteção aos clientes dessas instituições torna-
se, cada vez mais, necessária e fundamental, principalmente, em 
relação à disponibilidade de informação e de diversificação de 
fornecimento de serviços.

Há que se citar também, os consórcios, que por definição, 
são sistemas de compra parcelada e programada de um bem no 
qual um grupo de participantes, pessoas físicas e/ou jurídicas, 
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organizadas por uma empresa administradora, rateia o valor do 
bem desejado pelo número de meses de parcelamento através 
do autofinanciamento. Essa foi a forma que muitas empresas do 
ramo imobiliário e automobilístico, entre outros, encontraram 
para alavancar as vendas de seus produtos.

Quanto às cooperativas, pode-se defini-las como associações 
autônomas de pessoas que se unem, voluntariamente, para satis-
fazer suas necessidades econômicas, sociais e culturais por meio 
de uma empresa de propriedade comum e democraticamente 
gerida. A missão das cooperativas de crédito consiste em proteger 
seus membros ajudando-os através de empréstimos com juros 
abaixo do mercado ou com facilidades em adquirir produtos de 
consumo. Em sua constituição, os membros participam através 
de aportes financeiros mensais e na administração da coopera-
tiva. O objetivo principal é atender os cooperados e seus fami-
liares (GAWLAK, 2007). As cooperativas de crédito, por serem 
consideradas instituições financeiras, também são reguladas pelo 
Banco Central e, portanto, foram obrigadas a instituir, também, 
um componente organizacional de Ouvidoria. 

Todas e quaisquer instituições que atendam um cliente, e, no 
caso das cooperativas, associados, devem possuir, além de uma es-
trutura de atendimento, outros órgãos que possam ser considera-
dos instâncias de recorrência, garantindo o fluxo de participação 
e atendimento às demandas dos seus usuários.

Pela abrangência da Resolução, as entidades representati-
vas das instituições financeiras apresentaram posicionamentos 
divergentes sobre a implantação das Ouvidorias. A Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou-se favorável à implan-
tação das Ouvidorias. Em nota, disse apoiar a decisão: “A medida 
visa à contínua melhoria do relacionamento entre os bancos e a 
sociedade e o atendimento aos consumidores de produtos e ser-
viços bancários” (Folha de São Paulo, 2007).
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A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) encami-
nhou para o Banco Central o Ofício 289, de 29 de novembro 
de 2007, argumentando que as cooperativas possuem estruturas 
e características próprias que as diferenciam dos demais atores 
do mercado financeiro e, portanto, entendem ser desnecessária 
a implantação de Ouvidorias. Afinal, as instituições financeiras 
têm como objetivo o lucro, enquanto as cooperativas de crédi-
to buscam prestar serviços financeiros aos seus associados, sem 
fins lucrativos. Ainda, segundo constou no ofício, as cooperativas 
possuem número reduzido de reclamações, e a implantação de 
Ouvidorias geraria um alto custo financeiro. A OCB argumen-
tou, também, que, como os associados das cooperativas de cré-
dito são proprietários, e não consumidores, a eles não se aplica o 
Código de Defesa do Consumidor. 

Do mesmo modo, a Associação Brasileira de Administradoras 
de Consórcios (ABAC) informou que a implantação de Ouvidorias 
implicaria em um aumento considerável de investimentos e de 
custos fixos, gerando dificuldades nas empresas de pequeno por-
te. Argumentou, ainda, que a própria ABAC possui, desde a dé-
cada de 1990, um Serviço de Atendimento ao Consorciado, que 
aprimorou a relação entre os interesses coletivos, abrigados no 
grupo de consórcio, e os interesses do consorciado, individual-
mente considerado, conforme demonstra a série histórica das  
demandas apresentadas pelos consorciados. 

O Banco Central do Brasil, em palestra realizada no Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), em 15 de agos-
to de 2008, divulgou o resultado da pesquisa realizada, no fim de 
2007, em 134 instituições financeiras, a qual avaliou o processo 
de constituição do componente organizacional de Ouvidoria. O 
objetivo da pesquisa foi fornecer elementos para o aprimora-
mento da regulamentação que instituiu as Ouvidorias. Dentre os 
dados apresentados destacam-se:
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• Estrutura física: em 82 instituições o único elemento da equi-
pe é o ouvidor;

• Orçamento próprio: apenas 31 instituições têm orçamento 
próprio;

• Posição do componente de Ouvidoria no organograma da 
instituição: 15% são vinculadas à Presidência, 9% à Vice-
Presidência e o restante às demais Diretorias; 

• Canais utilizados pelas instituições para divulgação da 
Ouvidoria: a comunicação com o cliente é feita por meio 
de extratos bancários, página na internet, boletos, contratos, 
correspondências etc., além da publicidade na própria agência 
por meio de cartazes, banners, panfletos etc.;

• Canais disponibilizados aos clientes para acesso a Ouvidoria: 
a comunicação com o cliente é feita por meio de página na 
internet/e-mail, telefone, correspondência e atendimento 
presencial;

• Canais utilizados para fornecimento de resposta ao reclaman-
te: a comunicação é feita por carta, e-mail, e telefone;

• Sistema de controle das reclamações: 75% das respostas indi-
cam a existência do sistema, conforme Art. 6º da Resolução 
3477/07, 10% afirmam que o sistema está em desenvolvimen-
to e 15% não são conclusivas; 

• Estruturas que recebem reclamações em 1ª instância: 39% das 
Ouvidorias; nenhuma delas possui o canal de SAC, em desa-
cordo com o previsto na Resolução.

Na avaliação do Bacen, passado quase um ano da vigoração 
da Resolução 3.477/07, as Ouvidorias foram constituídas em 
observância aos dispositivos regulamentares. No entanto, a verifi-
cação do grau de eficiência de sua atuação requer uma avaliação 
processual e qualitativa passível somente por meio de pesquisas 
na área. 
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Concluindo, constatou-se que a Resolução determinou 
parâmetros e prazos para implementação, entretanto foi flexível 
quanto ao modelo, possibilitando a cada instituição financeira 
adotar o modelo de componente organizacional de Ouvidoria 
que melhor atendesse suas necessidades.

Verificou-se, também, que houve divergência nos posicio-
namentos dessas instituições. A Febraban, por exemplo, posicio-
nou-se favoravelmente à implantação das Ouvidorias, afirman-
do tratar-se de uma iniciativa que aprimora as relações entre os 
Bancos e seus clientes, enquanto a OCB e a ABAC entendem ser 
desnecessário implantar a estrutura de uma Ouvidoria em cada 
uma de suas entidades.

A expectativa do Bacen em relação à Resolução 3.477/07 é 
a redução das reclamações recebidas pelo Procon e pelo próprio 
Bacen; a melhoria no relacionamento entre as instituições, clien-
tes e usuários de seus produtos e serviços, e o aprimoramento dos 
processos e rotinas de atendimento.

Os relatórios semestrais entregues pelas Ouvidorias das 
Instituições não são divulgados ao público, e o Banco Central 
ainda não forneceu nenhuma publicação oficial sobre eles, o que 
impede, por ora, avaliar o resultado da atuação dessas Ouvidorias.

Todavia é possível afirmar que a decisão do Banco Central 
foi acertada ao determinar a implantação das Ouvidorias nas 
instituições financeiras, pois proporcionou aos clientes um ca-
nal aberto para sanar suas dúvidas e para acolher suas reclama-
ções, e obrigou essas instituições a respeitar os direitos inerentes 
a todo cidadão.

A Resolução 3.477/07 segue a tendência da legislação bra-
sileira atual, reafirmando a importância do consumidor e conso-
lidando a obrigação da empresa de ouvir seus clientes.

miolo_ouvidoria_200p.indd   142 10/6/11   7:14 PM



143

A IMPLEMENTAçãO DE OUVIDORIAS NAS INSTITUIçÕES FINANCEIRAS   

reFerênciAs BiBlioGrÁFicAs 

CENEVIVA, W. Bancos sujeitam-se ao direito do consumidor. 
Folha de São Paulo, 02 fev. 2002, c.2.
GAWLAK, A. Cooperativismo: primeiras lições. Brasília: Sescoop, 
2007.
SOFIA, J. Código do consumidor vale para os bancos. Folha de 
São Paulo, 19 jan. 2002.
STF decide que atividades bancárias serão regidas pelo Código 
de Defesa ao Consumidor. Valor Econômico, jun. 2006. Disponível 
em: <http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/valor/2006/ 
06/07/ult1913u51788.jhtm>. Acesso em: 24 jun 2008.

Sites consultados

- www.bacen.gov.br
- www.febraban.org.br
- www.procon.sp.gov.br
- www.ibrc.com.br
- www.idec.org.br

miolo_ouvidoria_200p.indd   143 10/6/11   7:14 PM



miolo_ouvidoria_200p.indd   144 10/6/11   7:14 PM



8

A iMpleMentAçÃo  
De oUviDoriAs púBlicAs  
e privADAs: MoDelo De 
GestÃo por processos

José de aMBrosIs PInHeIro MacHado

sIlvIo duarTe

vera lucIa rodrIGues da sIlva 

miolo_ouvidoria_200p.indd   145 10/6/11   7:14 PM



miolo_ouvidoria_200p.indd   146 10/6/11   7:14 PM



147

  
  

 

AO APRESENTAR UM modelo de implementação de Ouvi-
doria em organizações públicas e privadas com a utilização dos 
mecanismos de gestão por processos, por intermédio do mapea-
mento dos processos modelo Sipoc (Supplier, Fornecedor; Input, 
Entrada; Process, Processos; Output, Saída e Customer, Cliente), 
enfatizou-se uma metodologia que abarcasse três etapas para a 
sua implementação: a preparação, o funcionamento e a avaliação/
ajustes. Busca-se, assim, alertar os profissionais para a necessida-
de, no âmbito da organização, de sensibilização e de adaptação a 
outras culturas, visando ações objetivas e planejadas para receber 
e conceber a Ouvidoria e as novas formas de tratamento das 
demandas que se impõem a partir da sociedade contemporânea. 

Sabe-se que as pessoas e suas instituições possuem e de-
monstram resistências ao “novo”. Entretanto, tal contato com o 
desconhecido representa uma importante oportunidade de trans-
formação, podendo definir parâmetros conceituais e estabelecer a 
forma de aderência e de aproximação dos princípios que regem 
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a Ouvidoria. Como exemplos, pode-se citar o sentido de hu-
manização e de harmonização das relações, o fortalecimento e a 
valorização do diálogo e da ética, a dinâmica criativa das práticas 
e da estrutura da organização. Da mesma forma, estes momentos 
demandam cuidados, pois o modo de introdução de uma nova 
ideia no interior da racionalidade, estabelecida na organização, 
contribuirá positiva ou negativamente com o processo. É fato 
que uma Ouvidoria mal implementada pode frustrar as expec-
tativas dos dirigentes e dos clientes, gerando consequências de-
sastrosas para a organização. Quantas não são as instituições em 
que os dirigentes não valorizam a Ouvidoria por desconhecer 
sua finalidade ou por discordar da função desta, principalmente, 
quando se trata de debater atitudes, visões de mundo, postura da 
organização frente ao ambiente de mercado, ao momento políti-
co e social. Pode-se, ainda, provocar a desmoralização do próprio 
instituto da Ouvidoria pela sua eventual ineficiência ou pela falta 
de capacidade de atuação. Não é raro verificar situações em que a 
Ouvidoria ou apresenta dificuldades, ou não funciona, seja por-
que não tem estrutura suficiente e/ou condições mínimas ao de-
sempenho do trabalho, seja pela incompreensão ou pela falta de 
internalização do real papel da Ouvidoria dentro da organização. 
Esses aspectos são fundamentais para aqueles que advogam sua 
consolidação enquanto uma ferramenta importante de gestão da 
qualidade dos serviços prestados, um instrumento de democracia 
e de construção da cidadania.

O modelo de Ouvidoria varia em cada organização de acor-
do com o contexto institucional e com o marco regulatório a 
que está submetido, o tipo de negócio – produto ou prestação 
de serviço, a região administrativa em que atua e a dimensão 
da organização. Além disso, existem variações de atuação das 
Ouvidorias relacionadas ao estágio do processo evolutivo em que 
se encontram no Brasil. Apesar dos avanços da consolidação das 
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Ouvidorias, há a ideia de processo em construção que permite, 
afortunadamente, adaptações às suas formas de atuação e varia-
ções conforme a ênfase estabelecida pelo ambiente institucio-
nal e político. Atualmente, segundo Speck (2008), identificam-se 
cinco formas de atuação que, em maior ou menor grau, estão 
presentes nas Ouvidorias: a) Ouvidoria como um canal de inte-
ração com o cidadão; b) Ouvidoria como instrumento de media-
ção; c) Ouvidoria como um instrumento de gestão da qualidade 
dos serviços prestados; d) Ouvidoria como um lugar difusor e 
de defesa dos Direitos Humanos; e, por fim, e) Ouvidoria com 
caráter investigativo. 

As duas primeiras estão alinhadas à noção de mediação e de 
facilitação da interação entre usuário e organização. A Ouvidoria 
como instrumento de gestão está voltada à melhoria e gestão dos 
processos da organização. Já a atuação da Ouvidoria na defesa de 
direitos remete ao fortalecimento da cidadania e dos propósitos 
deste órgão relacionados à salvaguarda da dignidade da pessoa 
humana. Em algumas situações, há necessidade de se explicitar 
esta dimensão, mas, em essência, o valor humano está intrinse-
camente associado ao conceito de Ouvidoria. O caráter inves-
tigativo visa tornar mais efetiva a sua atuação – uma vez que 
é fortalecida sua capacidade de investigar e apurar os fatos que 
envolvam a organização.

No entanto, sempre é difícil estabelecer um limite claro para 
a atuação destas. Certamente, todas as Ouvidorias contêm uma 
atuação híbrida devido às diferentes demandas recebidas e aos 
distintos ambientes institucionais em que estão inseridas e, ao 
longo de sua atuação e aprimoramento, vão privilegiando esta 
ou aquela dimensão.

Neste texto, objetiva-se transitar pelos processos de im-
plementação e de funcionamento efetivo da Ouvidoria e en-
fatizar a importância da fase conclusiva de avaliação e ajuste 
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do modelo. A seguir, apresentam-se aspectos conceituais para 
a implementação da ouvidoria por meio do modelo de gestão 
por processos. E, finalmente, serão apresentados dois casos de 
Ouvidoria, pública e privada, a partir do modelo de implemen-
tação proposto.

 
processo De iMpleMentAçÃo – MApeAMento De 
processos

Entende-se como processo de implantação da Ouvidoria aque-
le que estabelece as condições para a criação de uma área in-
terna à organização permitindo que esta atue com autonomia 
e com independência. Sua função consiste em ser um canal de 
comunicação e de interação com o usuário (cidadão/cliente) 
e as áreas desta organização, visando acolher as manifestações 
do cidadão com relação aos serviços e/ou produtos ofertados. 
É pressuposto estruturante que a organização tenha clareza de 
sua missão, visão e valores, que os serviços ofertados e as in-
formações acerca deles estejam explicitadas em seu modo de 
trabalho e na condição de realização, bem como, que essa or-
ganização reconheça o papel estratégico da Ouvidoria. É im-
portante, ainda, destacar que a Ouvidoria representa essencial-
mente o cidadão usuário dentro da organização, funcionando 
como a “ligação direta” – sem intermediários – de quem precisa 
com quem resolve, sem que sejam substituídas as áreas internas 
responsáveis. Situada no campo do controle da qualidade do 
serviço prestado, torna-se estratégica por estar em contato com 
a alta administração, ao mesmo tempo em que está acessível 
diretamente ao usuário.

Para implementação de uma Ouvidoria, utilizamos um 
modelo de mapeamento de processos Sipoc, que permite uma 
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análise sistêmica da organização e tem por objetivo identificar 
os elementos do processo sem detalhamento dos passos. Neste 
modelo temos: (S) Supplier (Fornecedor): pessoas ou organiza-
ções que fornecem as informações (entradas) a serem processadas;  
(I) Input (Entrada): informações ou materiais disponibilizados 
pelo fornecedor; (P) Process (Processo): série de etapas que trans-
formam as entradas em resultados; (O) Output (Saída): o produto 
ou serviço produzido a ser utilizado pelo cliente (resultado) e 
(C) Customer (Cliente): pessoas, empresas ou outros processos que 
recebem os resultados (PETENATE, 2008). 

 Esse modelo contempla três grandes fases, a saber: prepa-
ração, funcionamento e avaliação/ajustes. A figura 1 alinha, em 
uma visão macro e sistêmica, estas três grandes fases processuais 
no modelo SIPOC, mostrando o contexto institucional e am-
biente social em que se insere a atuação da Ouvidoria.   

Primeira Fase Preparação

A fase de Preparação é a mais importante e representa o momen-
to de decisão de implementar uma Ouvidoria, no qual se delimi-
ta sua abrangência e seus limites corporativos de atuação. Esta fase 
consiste num conjunto de ações e de procedimentos organizados. 
Destacam-se, suas principais ações:
- Compromisso da alta administração: nesta fase busca-se explicitar 

com clareza o propósito da organização, garantindo uma op-
ção consciente dos dirigentes em relação às escolhas realizadas. 
Normalmente, são efetivadas por meio de uma Declaração de 
Compromisso, com a disponibilização de orçamento próprio 
e a composição da estrutura adequada para o perfeito funcio-
namento da Ouvidoria, com autonomia e independência. 
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Figura 1 – Processo de Implementação de Ouvidoria – Mapa 
Sipoc
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-  Mapeamento dos Processos da organização: refere-se à análise de-
talhada dos processos da organização, bem como o nível de 
explicitação dos mesmos – especialmente daqueles relaciona-
dos à produção e ao atendimento dos serviços oferecidos. Tal 
procedimento é fundamental para definir a atuação correta da 
Ouvidoria. 

-  Preparo da equipe da Ouvidoria: destacam-se as competências, 
habilidades e atitudes das pessoas que trabalham na Ouvidoria. 
Por isso, é fundamental uma equipe com boa formação hu-
manística e preparo para a interação com os usuários e com as 
áreas internas. Esta capacidade deve levar em conta as compe-
tências técnicas, as habilidades no relacionamento interpessoal, 
as noções de mediação, o conhecimento dos marcos regula-
tórios (especialmente o Código de Defesa do Consumidor), 
a alteridade, a reflexão ética, a capacidade de comunicação 
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escrita e verbal, a análise e a síntese das informações, a visão 
sistêmica, bem como, as noções de administração e de recursos 
de informática.

-  Acessibilidade e Estrutura: representa a acessibilidade às infor-
mações das áreas responsáveis e envolvidas e, por conseguinte, 
a agilidade no tratamento dos casos e a efetividade quanto às 
respostas. A Ouvidoria deve ser um componente ligado à alta 
administração e estar estruturada para facilitar o acesso dos 
usuários pelos meios que a organização puder disponibilizar 
(eletrônicos, cartas/fax; presencial, fichas de sugestão). Para 
isso, deve-se realizar um dimensionamento adequado dos 
recursos – incluindo local acessível, ferramentas de trabalho  
e equipe. 

-  Estruturação da informação e comunicação: representa a capacida-
de dos serviços de organizarem as informações sob a forma 
de guia de serviços, com linguagem apropriada aos usuários, 
devendo haver divulgação da atuação da Ouvidoria, interna  
e externamente.

Segunda Fase Funcionamento
 

A fase Funcionamento da Ouvidoria foi construída com base 
em duas experiências de Ouvidorias, uma pública e outra pri-
vada. Apresentam-se os principais processos de funcionamento 
da Ouvidoria, adaptados ao modelo de gestão Sipoc (ver Fi-
gura 2). Tal modelo indica três macros processos que garantem 
o funcionamento das Ouvidorias: o tratamento das manifesta-
ções, o apoio à gestão da qualidade e o processo de avaliação 
e de controle.
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Figura 2 – Processo de Funcionamento da Ouvidoria – Mapa 
Sipoc
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O Tratamento das Manifestações consiste em um macro 
processo relacionado à fase de funcionamento da Ouvidoria, que 
é composto por seis subprocessos: Recebimento das Manifestações; 
Registro; Análise e Classificação; Encaminhamentos; Respostas; e, 
Arquivamento.  
-  Recebimento das Manifestações: é o subprocesso relacionado di-

retamente com a acessibilidade e a interação com o cidadão 
usuário, onde se estabelecem os momentos de comunicação, 
e de divulgação da Ouvidoria e dos meios de acesso a ela, tais 
como: o atendimento presencial – a Ouvidoria deve estar situada 
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em local de fácil acesso; o atendimento telefônico – este meio 
de interação, na prática, é um dos mais utilizados e deve ser 
disponibilizado de forma a garantir o acesso e interação com 
o órgão, podendo variar conforme a organização; os meios fí-
sicos – como as fichas de manifestação, cartas e fax etc.,– estes 
meios devem estar disponíveis e apresentar boa visibilidade e 
local adequado para que o cidadão possa escrever sua manifes-
tação. Os meios físicos, mesmo que mais trabalhosos, são mui-
to importantes, porém é necessário criar condições de coleta 
das manifestações para não prejudicar a celeridade da resposta; 
os meios eletrônicos – como os e-mails, formulários eletrônicos 
e outros. Estes são muito eficientes e práticos, havendo uma 
tendência a que as manifestações dos cidadãos ocorram por 
meio deles, não obstante sua maior utilização esteja condicio-
nada à questão da inclusão digital.

-  Registro: consiste no subprocesso relacionado com o sistema de 
recebimento das manifestações. O registro gera um número 
de protocolo que materializa a manifestação. Normalmente, 
esse registro ocorre por meio de sistema informatizado que 
automatiza os fluxos de atuação da Ouvidoria.

-  Análise e Classificação: retrata o cerne principal da inteligência 
da Ouvidoria. Para tanto, torna-se necessário que a organiza-
ção tenha sistematizado, em seus bancos de dados, as informa-
ções corporativas que permitam relacionar o caso concreto 
às áreas solucionadoras e aos processos que concorrem para 
a prestação de serviço objeto do problema. É, também, nesta 
sistemática que a Ouvidoria conseguirá incluir as informa-
ções importantes para depois recuperá-las. Para isso, além das 
informações sobre os serviços, processos e outros dados cor-
porativos, a Ouvidoria deve criar seu sistema de classificação 
que seja sensível ao olhar e à percepção do cidadão/usuário, 
associando o caso ao processo e a área de resolução. E, em um 
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sentido mais amplo, alinhar os grupos de problemas ao con-
junto de diretrizes estratégicas da organização. 

-  Encaminhamento: está relacionado às interações que ocorrem 
junto às áreas internas ou integradas destinas à busca de solu-
ção e de obtenção de subsídios para a elaboração da resposta. 
Esta interação, no sentido inverso, inicia o input da Ouvidoria, 
que terá reunido em sua atuação vários elementos, informa-
ções e indicadores que permitem o apoio à gestão da quali-
dade, para a revisão de procedimentos, a correção de erros e a 
melhoria de serviços. 

-  Resposta: é o subprocesso que reúne os procedimentos que 
permitem à Ouvidoria oferecer ao cidadão/usuário informa-
ções sobre seus pleitos. A organização da Ouvidoria deve con-
siderar a otimização de seus recursos e estar estruturada para 
garantir uma resposta rápida e com qualidade. Assim, diante de 
uma manifestação recebida, a primeira pergunta da Ouvidoria 
deve ser “conhecemos o assunto e a resposta?”. Normalmente 
existem assuntos recorrentes, e é possível a Ouvidoria utilizar-
se de seus arquivos e resgatar conteúdos de respostas anterio-
res. Este procedimento de criação de “modelos de respostas” 
é útil para agilizar todo processo, representando o “conheci-
mento institucional” da Ouvidoria. Caso contrário, devem-se 
buscar subsídios junto às áreas responsáveis conforme descrito 
no subprocesso “Encaminhamento”. O compromisso funda-
mental deste Órgão, que vai além da resposta ágil, é que ele 
seja qualitativamente significativo. Mas para que isso ocorra 
outros elementos devem estar presentes no exercício de cons-
trução da resposta, por exemplo, o Ouvidor precisa condicio-
nar sua ação aos preceitos de cidadania, da ética e do respeito. 
Também deve considerar qual a melhor forma de comunicar 
esta resposta, com sensibilidade em perceber, segundo as ca-
racterísticas de cada cidadão/usuário, qual o tratamento e a 
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linguagem a serem utilizados para uma resposta personalizada, 
correta e verdadeira, mesmo que se utilize de modelos pré-
formatados. Em relação ao conteúdo e ao pedido da manifes-
tação – pleito – o tratamento deve ser caso a caso. Alguns per-
mitem ações proativas da Ouvidoria no sentido de intervir em 
favor do cidadão, em outros a organização já tem uma posição 
definida. Muitas vezes a reclamação é procedente e a situação 
ocorrida fere os padrões e os procedimentos da organização. 
Neste caso, a Ouvidoria tem a obrigação de se posicionar para 
que seja efetiva a solução do problema existente.

-  Arquivamento: consiste no arquivo de casos para a futura recu-
peração das informações e a reabertura de alguns casos, bem 
como, para estudos e análises posteriores. Esse momento po-
derá ser realizado tanto em documento físico como em meio 
eletrônico, facilitando o manuseio dessas informações. 

O segundo macro processo da fase Funcionamento da 
Ouvidoria é conhecido como Gestão da Qualidade e está focado 
no apoio à gestão estratégica da organização e à avaliação das 
atividades desenvolvidas pela mesma. Nesta fase se distinguem 
dois subprocessos: Sistematização e Alinhamento das Informações da 
Ouvidoria e Produção de Recomendações da Ouvidoria. 
-  Sistematização e Alinhamento das Informações da Ouvidoria: con-

siste no conjunto de procedimentos e análises que resultam 
na produção de relatórios quantitativos e qualitativos. Por um 
lado, a Ouvidoria é responsável em oferecer informações re-
levantes à sua organização e, por outro, cabe-lhe estabelecer a 
análise crítica dos processos que geriu, a partir do seu ponto 
de vista.

-  Produção de Recomendações da Ouvidoria: neste subprocesso as 
ações ultrapassam a análise crítica e consiste na elaboração de 
recomendações de melhorias que são de caráter propositivo. 
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Elas acontecem por meio de sugestões que a organização deve 
implementar para melhorar seu atendimento, seu serviço ou 
seu produto, fortalecendo sua imagem no segmento que atua. 
Tais recomendações têm origem nas manifestações dos cida-
dãos usuários. Neste subprocesso, também, se organiza o acom-
panhamento e a adesão das recomendações junto à organização.

 
O terceiro e último macro processo da fase de Funcionamento 

– Avaliação e Controle – da Ouvidoria consiste nos procedimentos 
de análises das atividades do próprio Órgão, e subdivide-se nos 
subprocessos de Avaliação e Controle. 
-  Avaliação: busca a avaliação da atuação da Ouvidoria a partir 

da percepção de satisfação dos usuários que utilizam os seus 
serviços. Essa avaliação é normalmente realizada de forma pe-
riódica por meio de pesquisas de satisfação. 

-  Controle: este subprocesso lança mão de formas de controle e 
de monitoramento das atividades da Ouvidoria por meio de 
indicadores de qualidade. Em uma visão mais ampla de intera-
ção com a organização, contribui com elementos que apoiam 
uma avaliação mais profunda dos serviços prestados pela or-
ganização. Exemplo disso é a reflexão das melhorias ocorridas 
nos processos da organização oriundas das demandas ou das 
recomendações da Ouvidoria. Da mesma forma que dos dois 
primeiros macros processos “Tratamento das manifestações” 
e “Gestão da qualidade”, este se manterá após o período de 
implementação da Ouvidoria.

Terceira Fase Avaliação e Ajustes

 Por fim, o processo de implementação da Ouvidoria propõe 
a fase Avaliação e Ajustes. Tal fase consiste na avaliação do pro-
cesso de instalação da Ouvidoria. O modelo desenhado na fase 
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de Preparação deve ser submetido a uma avaliação crítica após 
determinado período de prática concreta da atuação da Ouvido-
ria. Dessa análise devem ser identificados os erros e os acertos, as 
potencialidades e as fragilidades para orientar e para propor me-
lhorias e ajustes. O processo de verificação deve levar em conta 
a análise objetiva dos resultados obtidos, as informações oriundas 
da equipe da Ouvidoria, a percepção dos clientes internos e a 
avaliação dos clientes externos. O resultado deste trabalho deve 
ser apresentado e validado junto à alta administração. 

A fase de avaliação e ajustes consiste em um conjunto de 
ações e de procedimentos, destacando-se os seguintes itens:
-  Análise de procedimentos – avaliação da equipe de Ouvidoria: a par-

tir da análise dos fluxos e procedimentos propostos, deve-se 
verificar se os processos transcorrem com normalidade ou se 
há alguma discrepância e/ou necessidade de ajuste. A ideia é 
observar os processos e identificar possíveis melhorias; 

-  Percepção dos clientes internos: envolve as áreas de interação da 
Ouvidoria, cuja avaliação verifica o nível de compreensão e 
de assimilação do papel da Ouvidoria, o impacto do novo 
modelo (especialmente do volume e influência no trabalho 
demandado) e detecção do potencial de ajuda e do nível de 
satisfação de tais áreas em relação à atuação da Ouvidoria. Esta 
verificação pode ser feita através de pesquisa junto às áreas 
internas;

-  Avaliação dos clientes externos – cidadão/usuário: consiste em co-
nhecer o nível de satisfação dos cidadão/usuário acerca da 
atuação da Ouvidoria por meio de pesquisas;

-  Resultados concretos obtidos a partir da atuação da Ouvidoria: analisa 
os resultados concretos obtidos a partir das recomendações e 
das solicitações da Ouvidoria, considerando o momento inicial 
do processo. Verifica-se, também, a capacidade dos mecanismos 
de encaminhamentos de monitorar os casos; e, por último,
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- Propostas de ajustes e validação: propõe a organização de um 
documento final, como relatórios, resumos executivos etc., os 
quais visam uma apresentação crítica do processo experimen-
tado e apontam os eventuais ajustes com as respectivas justifi-
cativas, para a análise e para a validação da alta administração.

 

estUDo De Dois cAsos De oUviDoriAs

Com o objetivo de exemplificar o modelo de implementação 
proposto anteriormente, apresenta-se uma descrição sucinta de 
duas Ouvidorias, contemplando os diversos níveis de imple-
mentação e o funcionamento existentes nestas. A primeira é 
um caso típico de Ouvidoria Pública e, a segunda, de Ouvi-
doria privada.

Caso 1 – Ouvidoria Pública 

A Ouvidoria Pública que se vai relatar trata-se de um Órgão 
criado em 1999, por ocasião da promulgação da Lei Estadual  
Nº 10.294/99 (Lei de Proteção e Defesa do Usuário dos Servi-
ços Públicos) que constituiu a Rede Paulista de Ouvidorias. A 
Lei definiu a atuação das Ouvidorias no campo de controle da 
prestação dos serviços públicos. O controle e o direito à infor-
mação são direitos básicos do cidadão e usuários dos serviços pú-
blicos, bem como o direito à qualidade da prestação dos mesmos. 
No modelo paulista, as Ouvidorias estão ligadas diretamente à 
alta administração da organização e devem atuar com indepen-
dência e autonomia.

A Ouvidoria em estudo é constituída por uma equipe de 
sete profissionais (um ouvidor, um assessor, três técnicos admi-
nistrativos e dois estagiários). Localiza-se na capital paulista e o 
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cidadão pode acessá-la por vários meios: atendimento presencial, 
telefônico, eletrônico (e-mail e formulário eletrônico e físico, 
carta, fax e fichas de sugestão). De todos eles, o mais utilizado 
é o meio eletrônico (internet) que representa 95% da interação 
com o usuário.

O foco principal desta Ouvidoria é ser um canal de in-
teração entre o serviço público e o usuário. Ela recebe, trata e 
responde às manifestações; vale dizer que o cidadão está repre-
sentado dentro da organização e, direta ou indiretamente, apoia 
a gestão de qualidade e de melhoria dos serviços prestados. Para 
esta tarefa, a Ouvidoria organizou um sistema informatizado a 
fim de facilitar tais processos. Da mesma forma, criou um sis-
tema de classificação das manifestações que permite recuperar 
as informações que são utilizadas para operacionalizar o segun-
do momento de funcionamento da Ouvidoria: o apoio à gestão 
da qualidade dos serviços prestados pela organização. Em pouco 
mais de onze anos de existência, esta Ouvidoria atendeu mais 
de 50.000 casos, conseguindo auferir resultados importantes de 
melhorias na prestação de serviços, corrigindo falhas e promo-
vendo melhoria na comunicação e na interação com os usuários. 
Outro resultado importante tem sido participar e contribuir à 
consolidação das Ouvidorias no Estado, que nos últimos anos 
vem sendo reconhecido pela população como um canal efetivo 
de participação. Muitas vezes, mesmo que o problema em si não 
seja resolvido, verifica-se que o simples fato de dar um retorno 
com as explicações e mostrando os caminhos possíveis de solução 
tem grande importância para o cidadão.

Para controlar sua atuação, a Ouvidoria realiza, desde 2006, 
pesquisas trimestrais aferindo a satisfação junto aos usuários dos 
seus serviços. Tais avaliações apontam para uma média de satisfa-
ção de 80%, e ajuda a identificar eventuais problemas ocorridos 
na recepção das respostas.
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Caso 2 – Ouvidoria Privada 

Com a publicação da Resolução 3.477 em 2007 pelo Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, das Circulares formula-
das pelo Banco Central do Brasil, para regulamentá-la, passou-se 
a exigir das instituições financeiras a criação e implantação de 
instâncias de Ouvidoria em suas organizações. 

Relata-se, aqui, o caso de uma Ouvidoria privada que arti-
culou, em aproximadamente seis meses, o processo de preparação 
necessário até a sua implantação efetiva em dezembro de 2007. 
Ocupando um espaço físico próprio, distinto das áreas admi-
nistrativas e de atendimento ao cliente, mais conhecidos como 
SACs (Serviços de Atendimento ao Consumidor), tal instituto 
foi nomeado internamente como “Ouvidoria & Qualidade”, e 
visou o controle e a melhoria contínua da qualidade dos servi-
ços prestados aos clientes, por meio de monitorias, realização de 
treinamentos necessários e, principalmente, por meio do desen-
volvimento de planos de ação junto aos gestores de cada área para 
diminuir as causas das reclamações dos clientes. 

Inicialmente, a estrutura foi composta por quatro profissio-
nais, sendo, um Diretor responsável junto ao Banco Central do 
Brasil, um ouvidor e dois Analistas de Atendimento; ao comple-
tar um ano de atividade o quadro ganhou mais um Analista de 
Atendimento, passando a atender o departamento de Registro 
de Denúncias e Reclamações (RDR) do Banco Central do 
Brasil, serviço este que até aquele momento era realizado pelo 
Departamento Jurídico da Instituição. 

A Ouvidoria, por determinação legal, tem orçamento 
próprio e, como estratégia de implantação, iniciou a atividade 
atendendo alguns grupos da Corporação. Em um segundo mo-
mento, houve sua expansão para atender toda a Organização. 
Suas ações têm sido reportadas diretamente ao Administrador 
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do Grupo, sendo este o responsável pela Ouvidoria frente aos 
sócios da Corporação.

A Ouvidoria tem caráter independente e desempenha o 
papel de órgão de recorrência, sendo a última instância para o 
cliente, garantindo a aplicação e o cumprimento da legislação 
vigente. Ela foi alocada estrategicamente como mediadora en-
tre o atendimento convencional já realizado pelo Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) e os gestores da Organização. 
De modo operacional, depois que o cliente foi atendido pe-
los canais habituais, como o SAC – responsável por realizar o 
atendimento em 1ª instância, e, no caso do cliente não concor-
dar com a decisão tomada pela Organização, ele poderá, através 
do próprio SAC, solicitar o número de Protocolo do atendi-
mento e, em seguida, acessar o DDG 0800 disponibilizado pela 
Ouvidoria.

Os principais canais para sua divulgação consistem nas men-
sagens publicizadas no sítio eletrônico da instituição na internet; 
adequação dos contratos de adesão; informações registradas em 
todas as correspondências automáticas enviadas aos clientes (ex-
tratos, cartas, boletos e outros); SAC – Serviço de Atendimento 
ao Cliente, a qual orientada a divulgar a existência e as atribui-
ções da Ouvidoria; e, por meio de correspondências – todos os 
clientes receberam correspondência sobre a implantação oficial 
da Ouvidoria e suas atribuições.

A nomeação do ouvidor exigiu que o candidato preen-
chesse algumas características imprescindíveis para o cargo, tais 
como: conhecimentos dos negócios relacionados aos consórcios 
e ao banco; histórico de desempenho e de competências desen-
volvidas dentro da corporação; formação humanística para a in-
teração com os clientes e com as demais áreas internas; capacida-
de de mediação; conhecimento profundo do Código de Defesa 
do Consumidor; comprovado comportamento ético e boa co-
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municação escrita e verbal. Sendo assim, optou-se pela escolha 
de um profissional que já fazia parte do quadro de colaboradores, 
especialmente alguém que já tivesse participado da implantação 
de Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC). Com a equipe 
formada houve forte investimento em treinamento, capacitação 
e certificação desses profissionais. Atualmente a Ouvidoria envia 
relatórios mensais de seus resultados à Presidência e à Diretoria 
Executiva da Instituição. Desde sua criação e implementação ela 
atendeu em média 4800 ligações/ano; a média de protocolo re-
gistrado foi de 95/ano; 47 de reclamações registradas no RDR; 
e, conseguiu estabelecer uma média de tempo de resposta igual 
a 7 dias. 

 
consiDerAções FinAis

A implantação de Ouvidorias em organizações públicas e pri-
vadas exige o equacionamento de propósitos e a percepção do 
papel das mesmas entre seus dirigentes. Necessita de um proces-
so de aculturamento e de adaptação dentro da organização que 
permita estabelecer com clareza a função da Ouvidoria. Não há 
modelos nem regras absolutas. O que existe são Ouvidorias em 
construção, com propostas fundadas nos conceitos e princípios 
que regem sua atuação, e que depois de um período de operação, 
fazem-se os ajustes necessários. É importante enfatizar que a Ou-
vidoria desempenha um duplo papel: o de atender às necessidades 
da Organização, ao mesmo tempo em que atende as demandas da 
sociedade, promovendo assim, a possibilidade de participação dos 
cidadãos. Assim, a Ouvidoria é um órgão de apoio à gestão da 
organização e, também, uma ferramenta da democracia.
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AS OUVIDORIAS RELACIONADAS à área da saúde tiveram notó-
rio crescimento nos últimos dez anos, a partir da implantação da Lei  
Nº 10.294 de 1999, chamada Lei de proteção de defesa do usuá-
rio do serviço público do Estado de São Paulo que instituiu o 
sistema de Ouvidoria do Estado. Esse sistema foi regulamentado 
pelo Decreto Nº 44.074 de 1999, que estabeleceu as competên-
cias das Ouvidorias. De acordo com a Associação Brasileira de 
Ouvidores/Ombudsman de São Paulo, 1/5 das Ouvidorias ca-
dastradas são da área de saúde – expansão justificada por se tratar 
a saúde como um valioso patrimônio da humanidade e do estado 
de bem estar geral do homem. 

O objetivo deste texto é analisar o gerenciamento da 
Ouvidoria, pois ela representa uma potente ferramenta organiza-
cional, importante e relevante à gestão da saúde pública devido 
a sua demanda de interação e de participação com o usuário/
cliente. O gerenciamento da Ouvidoria não é um processo único 
e padronizado, pois ela está planejada de modo a atender as neces-
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sidades de cada instituição. Mais importante que um padrão, para 
se gerenciar uma Ouvidoria, a preocupação preponderante con-
siste em ter uma boa visão sistêmica e em atingir o seu objetivo 
funcional de maneira eficaz, eficiente e efetiva. Cada instituição 
deve analisar a sua situação e os seus recursos individualmente, 
para que as melhores soluções sejam alcançadas. Deve-se consi-
derar, também, a dimensão educatiao, uma vez que ela contribui 
na formação de cidadãos com maior consciência dos seus direitos 
e revela a importância da participação do indivíduo para a efetiva 
melhoria das condições de uma determinada sociedade. 

A Ouvidoria é um espaço democrático de participação e de 
representação, para trabalhar no tratamento dos conflitos e para 
atuar na prevenção. No setor público, a comunicação é, muitas 
vezes, falha, e os usuários – mal informados – não sabem nem 
mesmo a quem ou onde se dirigir. Normalmente, quando o ci-
dadão procura pela Ouvidoria ele chega cansado, insatisfeito e ir-
ritado. Segundo Carvalho (2001), a educação permitiu às pessoas 
tomarem conhecimento de seus direitos e se organizarem para 
lutar por eles. A insuficiente escolarização de nossa população 
tem sido um dos principais obstáculos à construção da cidada-
nia, e ao desconhecimento dos direitos civis, políticos e sociais. 
O exercício da cidadania é um percurso que precisa de tempo 
para aprimorar-se, pois, é um processo de construção compar-
tilhada entre os indivíduos e balizado pelo reconhecimento do 
outro como sujeito de direitos. O compartilhamento gradual de 
direitos, de conhecimentos e de sentimentos leva às condições 
de humanização dos indivíduos, onde a sociedade é, concomi-
tantemente, determinada e determinante das relações humanas, 
como é o caso das relações de trabalho, dos direitos sociais e das 
condições básicas para o desenvolvimento humano. 

Cabe salientar que este texto possui propósitos didáticos, 
para aqueles que buscam conhecer e compreender algumas nu-
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ances sobre o trabalho desenvolvido pelas Ouvidorias na área da 
saúde. Desse modo, não se pretende exaurir o assunto, mas des-
tacar algumas das características do trabalho desenvolvido pelas 
Ouvidorias por meio de exemplos de casos. 

Com o intuito de conhecer mais o papel do ouvidor, na 
área de saúde, utilizaram-se exemplos de casos que pudessem ser 
representativos da prática cotidiana de Ouvidorias relacionadas 
com o setor, tais como os trabalhos em áreas e serviços situados 
em hospitais, departamentos regionais de saúde, secretarias muni-
cipais etc. Assim, apresentam-se, a seguir, seis casos de atendimen-
to envolvendo diferentes situações, demandas e assuntos. Torna-se 
relevante dizer que, na apresentação destes casos, preservaram-se 
anônimas as identidades das pessoas, dos grupos e das instituições, 
pois, de forma generalizada, tais situações representam somente 
algumas das questões sensíveis ao tema. 

A sistematização dos casos apresentados foi realizada da se-
guinte forma: a) tema ou assunto – refere-se à análise de conteúdo 
da demanda, caracterizando os temas de cada caso; b) identificação 
– refere-se ao tipo de manifestação/solicitação (reclamação, su-
gestão, denúncia e elogio); c) descrição do Caso – relato sucinto do 
caso, conforme registrado na Ouvidoria; d) orientação – refere-se 
ao procedimento de orientação realizado por parte da Ouvidoria; 
e) resposta do setor envolvido – corresponde ao encaminhamen-
to realizado e as informações prestadas pelos setores solicitados;  
f) procedimento adotado – refere-se ao desfecho e ao encerramento 
do atendimento, com apresentação dos principais encaminha-
mentos e procedimentos adotados no caso; g) análise do atendi-
mento – correspondente aos resultados e às análises obtidas, no 
final do processo, e, por fim, o item reiteração da Ouvidoria – 
significa que a resposta do setor envolvido não foi suficiente, ade-
quada ou não satisfez o reclamante, quando for necessário.
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cAso 1

Tema 
Infração Ética: conduta irregular de agente público.

Identificação 
Reclamação de usuário do Sistema Unificado de Saúde (SUS).

Descrição do Caso
Munícipe denunciou funcionários do Centro de Referência em 
AIDS por constrangimento. Ocorreu que o usuário era submeti-
do a tratamento para tuberculose e não sabia que tinha obtido alta 
no dia anterior. No seu horário de costume, apresentou-se na uni-
dade e recebeu refeição de almoço. Já havia iniciado sua alimenta-
ção quando a enfermeira responsável pelo programa aproximou-
se dele e, de forma grosseira, disse ao paciente que não era para 
ele estar ali no refeitório, e muito menos se servindo do almoço. 
O paciente foi informado naquele momento que seu tratamento 
estava encerrado. Sentindo-se completamente humilhado com a 
situação, o paciente retirou-se do local e devolveu a comida con-
forme solicitado. Ao entrar em contato com a Ouvidoria munici-
pal, dizia-se indignado com a forma como foi tratado e pedia que 
fossem realizadas orientações, sobre respeito e bom atendimento 
ao usuário /cidadão, com os profissionais da referida clínica.  

Orientação 
Registrado o boletim de ocorrência da Ouvidoria (OPM) e en-
caminhado ao Coordenador do Programa Municipal de DST/
AIDS, para ciência e investigação.

Resposta do setor envolvido 
A chefia da unidade informou que a rotina do Hospital-dia pre-
vê que todo paciente se beneficie de café-da-manhã, almoço e 
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lanche, porém o reclamante já estava de alta. Argumentou, ainda, 
com certa ironia, que o tal paciente não deveria se queixar dos 
profissionais, pois, estes estavam apenas cumprindo seu dever. O 
relator ressaltou, ainda, que “fatos lamentáveis” podem ocorrer, o 
serviço do Centro de Referência tem sido considerado um dos 
melhores do Brasil e reconhecido internacionalmente.

Procedimento adotado
A Ouvidoria recomendou à Secretaria Municipal de Saúde que a 
enfermeira envolvida no caso fosse orientada. Ressaltou a indig-
nação do paciente com a falta de ética do profissional de saúde 
e apresentou observação acerca de falha na gestão administrativa 
da unidade devido à falta de informação na pós-consulta, ausên-
cia de controle no setor de nutrição e orientação, objetivando a 
conscientização do paciente sobre seus direitos essenciais. A Ou-
vidoria recomendou também que seria prudente que essa recla-
mação servisse como alerta para o Centro de Referência, pois 
alguns atos isolados acabam comprometendo todo um trabalho 
bem feito. Deve-se procurar ser sempre cordatos, agir com ética, 
e respeitar os usuários do serviço público de saúde. 

Análise do atendimento 
Ao final do processo o reclamante foi notificado das providên-
cias e declarou-se satisfeito. Acredita-se que este atendimento de 
ouvir o cidadão e colocar-se no seu lugar, julgando os fatos com 
imparcialidade, faz com que os problemas se resolvam na própria 
instituição, evitando-se até mesmo possíveis processos judiciais. 
O papel da Ouvidoria é estar sempre atenta à conduta ética de 
todos os servidores/colaboradores, desde o mais simples cargo, 
até a alta cúpula, identificando as falhas internas, e promovendo 
melhor informação aos usuários, objetivando a conscientização 
do cidadão sobre seus direitos essenciais. 
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cAso 2

Tema
Irregularidade Administrativa: divergência e falha administrativa.

Identificação 
Reclamação de servidor público municipal. 

Descrição do Caso
Servidora do quadro efetivo funcional, ocupante do cargo de técni-
ca de laboratório registrou reclamação solicitando providências com 
relação à situação irregular referente ao seu local de trabalho. Relatou 
que, desde junho de 2005, tinha sido transferida para prestar serviço 
em certo Hospital Municipal, porém, em seus registros funcionais 
(holerites, planilhas de frequência etc.) ainda constavam o anterior 
local de trabalho. Alegou que tal irregularidade e falha administrativa 
da própria Secretaria de Saúde vinha causando-lhe vários problemas, 
com prejuízo inclusive em seus vencimentos. Esclareceu que todos 
os outros técnicos de laboratório do hospital recebiam gratificação 
específica por plantão efetivamente cumprido no local mencionado. 
A reclamante apresentou documentos comprobatórios, como folha 
de ponto assinada pela chefia e escala do plantão, e solicitou provi-
dências urgentes do setor competente para a regularização da situa-
ção e o pagamento dos retroativos a que tinha direito.

Orientação 
Registrado o formulário de atendimento e encaminhado à Seção 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde para 
apuração dos fatos.

Resposta do setor envolvido
A Secretaria indeferiu a solicitação alegando que, quando se trata 
de assunto administrativo, benefícios, direitos e deveres de servi-
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dor municipal, esta deve ser resolvida por processo administrativo 
interno entre os setores nos quais a servidora estava lotada antes 
e atualmente. 

Reiteração da Ouvidoria
Em virtude do despacho da Coordenadoria Administrativa, ne-
gando-se a atender à solicitação de reparação da servidora, mes-
mo com o respaldo da documentação comprobatória a seu favor, 
a Ouvidoria foi notificada da intenção da reclamante em abrir 
processo judicial contra a Prefeitura, requerendo o direito de tra-
tamento isonômico. Desse modo, reiterou-se a reclamação ao se-
tor competente, evidenciando as falhas internas que ocorreram e 
sugerindo a devida reparação.

Procedimento adotado
Foi providenciada a correção no cadastro funcional da requerente 
após instrução da Ouvidoria no respectivo processo administrativo, 
fazendo constar o boletim de reclamação da requerente nos autos. 

Análise do atendimento
É papel comum das Ouvidorias públicas defenderem os direitos 
do servidor público, na medida em que o funcionário não con-
segue resolver questões internas com facilidade, muito embora 
esteja na defesa de seus direitos legítimos. Nesse caso, coube à 
Ouvidoria, quando solicitada, agir com persistência – não desistir 
no primeiro “não”–, ter capacidade de apontar com clareza as 
falhas do sistema e, principalmente, habilidade para conciliação, 
pois a solução negociada e mediada do conflito é sempre a me-
lhor opção. Ganho para a instituição, principalmente, no apren-
dizado desta situação, e satisfação do funcionário com a correção 
do erro administrativo, interrompendo um prolongado e penoso 
processo judicial trabalhista.
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cAso 3 

Tema
Estatuto Disciplinar: conduta irregular de agente público.

Identificação
Reclamação de usuário de um hospital público em São Paulo. 

Descrição do Caso
Paciente reclama que em uma noite, durante o período de inter-
nação, aproximadamente 1h da manhã, estava tentando dormir, 
quando, de repente, entraram em seu quarto dois profissionais da 
enfermagem fazendo barulho excessivo e desrespeitando o am-
biente hospitalar. O paciente solicitou que os mesmos falassem 
mais baixo. Então, conforme referiu o reclamante, o funcioná-
rio da enfermagem foi “extremamente grosseiro e ignorante”, 
dizendo-lhe que “o hospital não era sua casa”. O reclamante 
alega que mesmo após ter conversado com o enfermeiro chefe, 
a gritaria no seu quarto continuou. Diz-se indignado e afirma 
que “se eu sofresse do coração, este funcionário teria me matado 
de infarto”.

Orientação
Encaminhado protocolo-assunto “dificuldade interpessoal entre 
enfermeiro e cliente internado” para a coordenação do Hospital.

Resposta do setor envolvido 
O funcionário citado era técnico de enfermagem e foi orientado 
quanto a sua postura inadequada, tendo desrespeitado o Estatuto 
Disciplinar do Hospital (Lei do Silêncio), bem como por sua falta 
de civilidade com o paciente. O Hospital informou, também, que 
assegurava que fatos semelhantes não ocorreriam novamente. 
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Reiteração da Ouvidoria
O cliente não concordou com a simples orientação do funcioná-
rio. Fez sua réplica na Ouvidoria exigindo um pedido de descul-
pas formais, caso contrário poderia pedir danos morais por meio 
de processo via da justiça comum.

Procedimento adotado
O reclamante foi notificado quanto ao encerramento da ocor-
rência e esclarecido sobre o pedido de desculpas por escrito do 
funcionário. Na resposta do técnico de enfermagem havia como 
justificativa a seguinte consideração: “… se cometi algum erro, é 
porque nem todos nós da enfermagem falamos fino ou afemi-
nado”. A manifestação por escrito do funcionário denunciado, 
tratando o assunto com desdém, deixa claro que o mesmo não 
sabe o que significa uma Ouvidoria. Neste caso foi encaminhado 
ao paciente apenas as “desculpas” do profissional.

Análise do atendimento
A Ouvidoria acatou a reclamação do paciente, pertinente ao seu 
direito de usuário e de contribuinte do sistema de saúde e ser res-
peitado naquele equipamento hospitalar, na condição de doente 
em tratamento. O quadro acima exposto, primeiramente nos leva 
a refletir sobre “direitos do paciente”; passa por uma compreen-
são do paciente como um ser humano possuidor de direitos e 
deveres expressos na Constituição Federal, “direito à saúde”, ao 
trabalho, ao conhecimento. Além das questões relacionais que se 
apresentam acrescidas de indesejável preconceito, estão presentes 
nessa ocorrência, tão delicada, as mudanças que são necessárias, a 
vontade política de nossos governantes, na área de saúde pública 
e cidadania.

No fechamento do relatório no ano de 2007 encaminha-
do à administração do Hospital pela Ouvidoria, ficou claro que 
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era necessário realizar atividades preventivas sobre assédio moral, 
ética e relações interpessoais. O objetivo desta recomendação re-
alizada pela Ouvidoria foi o de propor condições para humani-
zação das relações, buscando diminuir as reclamações recorrentes 
neste assunto, principalmente, aquelas que denotam as dificulda-
des de desenvolver bons padrões de relacionamento interpessoal 
entre pacientes e profissionais dos serviços de saúde.  

cAso 4

Tema
Conduta Médica e Massificação do Atendimento: negligência 
médica no atendimento do pronto socorro.

Identificação
Denúncia envolvendo profissionais médicas residentes do pronto 
socorro de um hospital Público. 

Descrição do Caso
Adolescente de 17 anos, gestante de sete meses, compareceu ao 
pronto socorro com pressão arterial alta, referindo fortes dores 
de cabeça, na nuca e no tórax. Foi atendida por duas profis-
sionais médicas residentes que não permitiram que a mãe da 
adolescente entrasse na sala de exames. Foi dispensada sem qual-
quer prescrição de medicação, voltando para casa com a mesma 
condição. No dia seguinte retornou ao hospital para consulta de 
rotina pré-natal, na qual estava fazendo acompanhamento com 
outra médica. Após ter relatado o acontecido, tal médica verifi-
cou as condições da paciente solicitando a internação imediata. 
Ela disse que não poderia ter retornado para casa naquela con-
dição, pois, poderia ter apresentado convulsões e estava “com 
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complicações da gestação”, diagnosticada como eclampsia. Em 
seguida foi necessária a realização de uma cesariana em caráter 
de emergência. Assim, a reclamante fez a denúncia para que o 
fato ocorrido com ela não viesse a acontecer com outras gestan-
tes, salientando sua condição de primigesta (primeira gestação) 
e de adolescente.

Orientação
Encaminhado protocolo para diretoria clínica do setor respon-
sável.

Resposta do setor envolvido 
Convocada reunião de emergência com os residentes da clínica 
obstétrica para reorientação do caso, que foi considerado de ex-
trema gravidade.

Procedimento adotado
Nesta ocorrência a Ouvidoria detectou uma falha nas atribui-
ções e na questão de responsabilidade hierárquica, onde o médi-
co residente possuía a autonomia de efetuar “alta clínica” sem a  
anuência da sua chefia médica imediata. Assim, a denúncia re-
gistrada na Ouvidoria serviu de alerta para prevenção de um 
risco maior. 

Análise do atendimento
A massificação dos atendimentos realizados nos prontos-socor-
ros e a baixa remuneração do trabalho médico são fatores que 
têm contribuído para uma prática médica que compromete a 
qualidade, que por vezes, têm se apresentado de forma segmen-
tada e superficial com o paciente, apenas uma demanda de massa. 
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cAso 5

Tema
Código de Defesa do Consumidor: falha no fornecimento de 
aparelho auditivo pelo SUS.

Identificação
Reclamação de usuário de unidade de referência do SUS.

Descrição do Caso
Reclamante relatou que retirou na unidade de referência do SUS 
de seu município um aparelho auditivo, que apresentou proble-
mas, sendo que a empresa fornecedora não se responsabilizou 
pela troca do aparelho. Diz que a mesma queria lhe cobrar pelo 
conserto, apresentando a opção de fazer um novo molde. 

Orientação
Contatou-se a empresa solicitando informações e esclarecimen-
tos que reafirmou sua posição em não trocar o aparelho. A Ouvi-
doria contra-argumentou, com base no Direito do Cidadão e no 
Código de Defesa do Consumidor.

Procedimento adotado
Após a intervenção da Ouvidoria, a empresa entrou em contato 
com a reclamante e substituiu o aparelho. 

Análise do atendimento
A Ouvidoria desempenha, direta e indiretamente, uma função 
educativa, contribuindo para a consolidação e para a aprendiza-
gem de uma cultura de direitos. A Ouvidoria nos serviços pú-
blicos de saúde tem contribuído para reduzir o distanciamento 
entre o Estado e o cidadão.
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cAso 6 

Tema
Agilização e Desburocratização: averiguação de serviço de re-
ferência.

Identificação
Reclamação oriunda de órgão público.

Descrição do Caso
A Secretaria Municipal de Saúde de um município paulista so-
licitou averiguação contra laboratório de referência, pela de-
mora do período de três meses na obtenção de resultados nos 
exame de citologia oncótica, conhecido popularmente como 
“Papanicolau”. 

Orientação
Notificou-se a diretoria do Departamento Regional de Saúde 
(DRS) de abrangência do município, informando sobre o tempo 
preconizado, de trinta dias, pelo Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), para a realização de análises desse porte. Concomitan-
temente, encaminharam-se cópias do ofício de comunicação à 
diretoria da DRS e ao laboratório de referência.

Procedimento adotado
O laboratório de referência oficiou em resposta comprometen-
do-se em regularizar o fluxo de resultados dos exames, no prazo 
de quinze dias, a contar do seu recebimento. A Ouvidoria Re-
gional de Saúde divulgou aos seus trinta e nove municípios de 
abrangência a pronta informação e adequação do serviço propos-
to. Pelo acompanhamento dos casos verificou-se a regularização 
da situação.
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Análise do atendimento
A Ouvidoria, nesse caso, apresenta-se como legítimo canal de 
comunicação e de informação. Todas as informações recebidas 
são tratadas junto aos órgãos competentes, transformando-se em 
importantes relatórios e, consequentemente, em uma excelente 
ferramenta para melhoria de gestão administrativa, estratégica e 
de processos. O importante é executar e consolidar a compreen-
são posterior da demanda e tratar os assuntos que se apresentam 
sempre com o foco estratégico merecido. A utilização das Ouvi-
dorias no Brasil é prática recente e, neste exercício de democra-
cia, elas tornaram-se importantes protagonistas de mudanças e de 
melhorias nos serviços públicos prestados. 

consiDerAções FinAis

É muito relevante compreender que a Ouvidoria não deve atuar 
como o gestor dos serviços de saúde. Não é apropriado que a Ou-
vidoria solucione problemas. O objetivo principal do ouvidor é a 
mediação. Ele não tem papel de executor. Segundo Weidle (1995), 
o ouvidor não tem o poder de interferir no cotidiano administra-
tivo, nem de tomar decisões sobre o mesmo. Ele deve ter o poder 
de recomendar reparação quando as circunstâncias assim o exigi-
rem. Igualmente, a Ouvidoria não deverá jamais desempenhar suas 
funções como um tipo de “despachante categorizado” capaz de 
encaminhar solicitações isoladas de interesse pessoal. Assim, as Ou-
vidorias foram instituídas para dar voz ao cliente/usuário/cidadão, 
bem como, para ser um espaço de mediação de conflitos, decor-
rentes em função dos limites impostos pelo sistema de saúde pú-
blica. Mediar as demandas dos usuários implica em tratá-las com 
neutralidade e com humanidade, verificando os dois lados, tanto 
do reclamante quanto do funcionário e/ou órgão responsável. 
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Os casos apresentados foram classificados pelas suas caracte-
rísticas diversas, demonstrando a heterogeneidade do serviço e da 
prática em Ouvidoria. O objetivo foi demonstrar que o ouvidor 
na Saúde Pública, com sua experiência e conhecimento de sua 
área de atuação, não deve se limitar às informações iniciais da de-
manda e sempre buscar detalhes nas investigações, formalizando 
suas ações e circunscrevendo os fatos. Nesse trabalho, identificou-
se a necessidade de se conhecer e fazer valer os Códigos de Ética, 
de Defesa do Consumidor, de Obras, de Saneamento, e os Esta-
tutos da Criança e do Adolescente e do Idoso. 
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NO ESTADO DE SãO PAULO, a prerrogativa da Ouvidoria é de-
terminada pelo texto da Lei Nº 10.294 de 20 de abril de 1999, que 
estabelece as normas básicas de proteção e defesa do usuário dos 
serviços públicos prestados pelos órgãos do Estado. A consolidação 
da democracia possibilitou a aproximação entre o cidadão e o go-
verno da gestão pública, por meio do diálogo e da disponibilização 
de informações, ampliando o exercício da cidadania, redirecionan-
do o foco da administração pública para o atendimento ao cidadão. 

 Esta aproximação colabora para diminuir a desconfiança 
do cidadão em relação às instituições públicas, uma vez que as 
pessoas começam a perceber que suas reivindicações terão um 
tratamento sério e, dependendo do caso, poderão ser atendidas. 
Conhecer as manifestações do cidadão pode ser o diferencial para 
o equilíbrio da relação entre Estado e sociedade e a certeza de 
serviços prestados dentro de padrões de qualidade desejáveis.

O Estado por meio do exercício de governo estabelece po-
líticas públicas que visam criar condições necessárias para a pres-
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tação de serviços de qualidade e de informações claras ao cida-
dão e à sociedade em geral. A Ouvidoria Pública insere-se como 
importante instrumento de gestão, na medida em que assegura 
o direito de manifestação do cidadão sobre os serviços e infor-
mações que lhes são prestados, atuando também como agente de 
modernização administrativa.

Para os administradores, possibilita mensurar resultados na 
medida em que as manifestações são expressas em forma de dados 
e relatórios gerenciais oferecendo subsídios sobre a realidade da 
organização, evidenciando suas ineficiências e dificuldades para 
eventuais correções de falhas e para o redirecionamento de ações, 
servindo como suporte para o processo da tomada de decisão. 
Isso significa que a Ouvidoria organiza, sistematiza e transforma 
o caso concreto em material que oriente o planejamento de no-
vas ações, aperfeiçoando os serviços existentes. Dessa forma, ela 
representa um canal privilegiado de informação e comunicação, 
devido ao seu relacionamento direto com a população. 

Entendemos que toda manifestação recebida deve ser re-
gistrada, analisada e encaminhada de maneira a atender um pú-
blico que participa democraticamente, para melhoria do servi-
ço oferecido à população pela instituição pública. Esse cidadão 
pode atuar em seu próprio nome ou representando associações, 
comunidades e organizações. Pode ser, também, que ele não se 
dirija ao ouvidor apenas para reclamar, mas sim, para sugerir 
melhorias, solicitar informações ou para registrar elogios para a 
atuação do Estado. 

Como lidar com problemas cotidianos de um hospital pú-
blico, tais como a falta de vagas para internação, ou as reclama-
ções diárias dos usuários sobre serviços e atendimentos prestados? 
Para tentar responder esta questão, apresentaremos aqui a atuação 
da Ouvidoria de um hospital público, propondo possíveis solu-
ções aos gestores e aos dirigentes da instituição. 
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estUDo De cAso 

Inicialmente, apresentaremos uma situação ocorrida e vivenciada 
por uma Ouvidoria de um hospital público. O caso consiste em 
uma queixa de um usuário que não conseguia agendar exames 
de ultrassonografia realizados pela área de radiologia. A solicitan-
te, não conseguindo ser atendida pela telefonista, visto que a linha 
telefônica estava sempre ocupada, chega a afirmar que a funcio-
nária, possivelmente, deixava o “fone fora do gancho”. 

O caso real, acima narrado, foi moroso em sua resolução, 
devido a sua complexidade. Inicialmente, parecia um problema 
de atendimento das profissionais telefonistas. Como a demanda 
de atendimentos e agendamentos era elevada e os aparelhos te-
lefônicos antigos, com um poder pequeno de recepção de aten-
dimentos, decidiu-se por adquirir uma nova central telefônica, 
com maiores e melhores recursos para realizar os atendimentos 
e contatos de agendamento. Essa ação possibilitou atender um 
número maior de chamadas. 

As reclamações caíram significativamente, mas logo voltaram 
a aumentar, demonstrando que ainda havia problemas no aten-
dimento deste setor. Como as reclamações não eram específicas 
sobre as dificuldades de agendamento de exames, o problema real 
se mantinha. Consequentemente, após as correções das centrais 
telefônicas, observou-se que o número de queixas permaneceu 
constante, voltando a aumentar. A reação normal foi o de se con-
tinuar otimizando os agendamentos telefônicos, optando-se por 
descentralizá-los, e criar dias específicos no mês para o agenda-
mento de diferentes demandas, como o ambulatorial, as espe-
cialidades e os exames radiológicos e exames gerais. Decorrente 
dessas ações observou-se que o problema não estava relaciona-
do ao atendimento telefônico, mas sim, a baixa capacidade de 
agendamento das demandas. Tal fato foi explicitado quando, das 
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aberturas dos agendamentos programados, registrou-se cerca de 
quatro mil solicitações, sendo que destas, somente oitocentos ca-
sos eram, em média, atendidos, ou seja, somente 20% da demanda.

Verificou-se, que a partir de um determinado momento, 
houve um aumento significativo das queixas relacionadas com 
pedidos de exames de ultrassonografia e de pronto-socorro, com 
a queda das queixas de ambulatório. A partir desses dados, os 
médicos das áreas críticas, isto é, com mais demandas fizeram 
uma “gestão” de filas. As áreas de Urologia e de Cirurgia Vascular 
instalaram um sistema de triagem, para identificar os casos graves 
que realmente necessitavam de atendimento especializado; a área 
de Ginecologia instalou protocolos de atendimento, para maxi-
mizar a análise e a seleção dos casos que necessitavam de exames 
e priorizar algumas subespecialidades. Tais estratégias organiza-
tivas ajudaram a reduzir consideravelmente a falta de vagas para 
estas consultas. No entanto, apesar de ter se estabelecido um cli-
ma organizacional de colaboração geral e diversas linhas de ações, 
todos esses esforços ainda eram insuficientes. 

Com o processo instaurado pelas reclamações registradas e 
pela análise dos casos e demandas, a equipe de trabalho perce-
beu que, junto a falta de exames radiológicos e gerais havia um 
excesso desses atendimentos, ou seja, uma grande demanda por 
exames conjugada com a grande limitação da oferta. Constatou-
-se, também, que todos os médicos ultrassonografistas estavam 
trabalhando no máximo de suas funções, não havendo como ge-
rar novos horários e nem disponibilidade de aparelhos. Foi infor-
mado aos gestores e ao superintendente do hospital o que estava 
ocorrendo, mas eles não tinham como resolver este impasse, pois 
não era possível a contratação de novos profissionais e nem a 
compra de novos aparelhos. 

Diante desse cenário, todos os profissionais estavam preocu-
pados com a situação. Paralelamente, notou-se que a busca pelo 
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atendimento do pronto-socorro estava aumentando, pois, sendo 
o único hospital geral da área, havia uma procura de pacientes 
com queixas importantes, que precisavam realizar os seus exames 
rapidamente, e tentavam fazê-los pelo pronto atendimento de ur-
gência. Na vontade de se resolver a situação, entrou-se em contato 
com ouvidores de outros hospitais locais e os responsáveis pela 
Secretaria Municipal de Saúde, que, também, estavam muito inte-
ressados em solucionar ou amenizar a situação. Eram crescentes as 
queixas, normalmente notificadas de forma agressiva. Estes ouvi-
dores chegaram a comparecer e reunir, no serviço da Ouvidoria 
do hospital para avaliação conjunta e discussão do problema. 

Nesta ação conjunta, conseguiu-se que um hospital priva-
do cedesse um aparelho de ultrassonografia, que não seria mais 
utilizado, e que foi instalado em outro hospital público da área. 
Além disso, incluiu, em seus quadros, um profissional médico 
capacitado para realizar os exames com o aparelho, aumentando 
significativamente o número de exames realizados pelo hospital.  

No caso apresentado, o cidadão não conseguia conversar 
com a telefonista para marcar um exame, chegando a atribuir 
àquela funcionária a total responsabilidade pela ocorrência. O 
problema não era a telefonista, e sim a grande demanda para 
agendamento deste exame. Se este caso não tivesse chegado ao 
conhecimento da Ouvidoria e não tivesse a expansão da busca 
pela resposta ao problema apresentado, junto a outros órgãos, não 
teria sido possível responder satisfatoriamente ao cidadão.

É importante lembrar que, na área de saúde, não basta apenas 
responder ao reclamante “não há vaga pelo excesso de demanda”. 
É preciso ações e mecanismos que incentivem o exercício da 
cidadania e possibilitem, ao administrador público, análises e al-
terações de procedimentos. Assim, a ação da Ouvidoria deve ser 
abrangente, utilizando todos os canais disponíveis para dar uma 
resposta adequada à demanda que se apresenta. 
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Nesse caso apresentado, encaminhamos tanto para as 
Secretarias de Saúde municipais e estaduais como às outras ins-
tituições hospitalares públicas, tendo o apoio imprescindível de 
suas Ouvidorias. Com a análise de dados cadastrados e a mensu-
ração das necessidades do bairro, sabíamos que a região era uma 
área carente, com um número alto de moradores, sendo também, 
o único hospital geral disponível. Houve uma repercussão grande 
com a participação das outras instituições locais, além da forte 
colaboração dos gestores municipais, administradores das institui-
ções envolvidas e ajuda das instituições privadas. Abriu-se dessa 
forma, um caminho para a realização de um projeto que locali-
zou um aparelho de ultrassonografia em outra instituição, e que 
possibilitou apoiar o hospital público, dando solução e viabilizan-
do a realização de uma parte da demanda reprimida dos exames. 

Neste sentido, viu-se uma forma eficiente de equacionar a 
situação e de dirimir a expressiva deficiência no atendimento. 
É relevante acrescentar que, o interesse nessas ações foi com-
partilhado com outros profissionais que realmente se envolvem 
e se preocupam com a saúde das pessoas, isto é, de seus pacien-
tes, pois, constantemente, nos contatam para em situações de 
casos bem definidos e urgentes, e que necessitam de um aten-
dimento com maior brevidade, esperam encontrar o auxílio, 
também, na Ouvidoria.

consiDerAções FinAis

A ação de uma Ouvidoria da saúde não se resume a simples-
mente dar uma resposta ao cidadão e usuário do serviço público. 
Temos que zelar pelo sucesso de nossas ações, propondo saídas 
que sejam factíveis e que criem condições de se alcançar os ob-
jetivos propostos. 
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Apesar de ter sido considerado como um sucesso, diminuin-
do inclusive as queixas do atendimento de pronto-socorro e, em 
menor grau, as relativas aos atendimentos ambulatoriais, estamos 
cientes que o resultado é paliativo e temporário, pois, com o 
passar do tempo esta defasagem irá se tornar nova fonte de recla-
mações. Apesar disto, verifica-se que esta é, ainda, a melhor forma 
de se trabalhar em locais onde as mudanças são muito rápidas e, 
que, portanto, exigem ações contínuas e constantes. 

Entendemos que a Ouvidoria teve que atuar em duas fren-
tes: a interna, voltada para os médicos e demais funcionários; e 
a externa, com a visão voltada para o público manifestante. Ao 
apoiarmos os funcionários na busca de solução de seus próprios 
problemas, neste caso, a falta de realização de exames em seus 
próprios pacientes, comprometendo até a possibilidade de rea-
lização de diagnóstico fidedigno e subsequente tratamento ade-
quado; pôde-se, em contrapartida, contar com eles para o melhor 
encaminhamento das soluções dos problemas. Sabemos que con-
seguimos uma boa solução, mas ela poderá ser novamente insu-
ficiente em futuro próximo, contudo é o modo que temos para 
trabalhar e dar maior qualidade para a saúde do cidadão e para a 
nossa consciência enquanto profissionais. 

Especificamente nesse caso, trabalhou-se com agendamento 
de exames de pacientes eletivos, isto é, que não se enquadram 
nas urgências. Assim, avaliaram-se também quais eram os grupos 
vulneráveis, que necessitavam maior rapidez, e como deveriam 
ser encaminhados. 

Os deveres e as obrigações legais e éticas são indivisí-
veis e universais, baseados no Programa Nacional de Direitos 
Humanos retratam uma ação prática, exigindo uma postura ati-
va da Ouvidoria. Podemos compreender que existem três ti-
pos reais de ações: proativa, reativa e inativa. Somos favoráveis a 
uma ação proativa, que a partir do conhecimento dos problemas, 
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procura dar ciência ao gestor, mas, cobrando a sua resposta e pro- 
curando ajudar por meio de outras opções possíveis de se resol- 
ver os impasses e/ou os conflitos evidenciados. Não basta ser 
apenas reativo, encaminhando as manifestações registradas ao 
gestor do órgão, como um simples canal de comunicação, e mui-
to menos inativo, sem nenhuma providência destacada. 

Nesta linha, segundo o Programa Estadual de Direitos 
Humanos, a Ouvidoria deve ser um canal de comunicação  
e de acesso às informações que interage com todas as Comissões 
de Ética e, principalmente, mantenha-se como um vetor da  
democracia. 

Devido a tudo isto, somos favoráveis a uma ação mais proa-
tiva da Ouvidoria, procurando soluções por alternativas que pre-
vinam e resolvam realmente os problemas encontrados. 
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“A audiência à sociedade é 
um mecanismo de apuração do 
acervo de esperanças, de anseios, 
de expectativas, de queixas, de 
reclamações, enfim, é a tentativa  
de ouvir o que germina, o que 
transita pelos desvãos da sociedade”.

MárIo covas
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