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ATENDIMENTO EM OUVIDORIA  

APOSTILA DO CURSISTA 

 

Apresentação 

 

O Programa de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco), instituído pela 

Ouvidoria-Geral da União, da Controladoria-Geral da União (OGU/CGU), tem como 

objetivo criar capacidades relacionadas à defesa dos usuários de serviços públicos e ao 

acesso à informação junto aos agentes que atuam em atividades de Ouvidoria. 

Este material didático, que integra os cursos desenvolvidos no âmbito do Profoco 

Presencial, foi desenvolvido com o objetivo de apresentar orientações práticas de 

atendimento ao usuário e resolução pacífica de conflitos para Ouvidoria. Deseja-se 

contribuir para o aperfeiçoamento permanente do atendimento prestado e para a 

expansão e o fortalecimento das Ouvidorias no Brasil. 

 O curso está dividido em três módulos, assim distribuídos: 

Módulo 1: Ouvidoria Pública e Atendimento 

Módulo 2: Práticas de Atendimento em Ouvidoria 

Módulo 3: Técnicas de Resolução de Conflitos para Ouvidoria 

 

Mais informações sobre o Profoco podem ser encontradas no endereço eletrônico da 

Ouvidoria-Geral da União http://www.ouvidorias.gov.br. 

 

Boa leitura! 

http://www.ouvidorias.gov.br/


MÓDULO 1: OUVIDORIA PÚBLICA E ATENDIMENTO 

 

Ao final desse módulo, você será capaz de: 

 

➢ Conhecer a missão da ouvidoria pública. 

➢ Aprender as características de um atendimento de qualidade. 

➢ Conhecer as diretrizes a serem observadas em um atendimento. 

➢ Compreender a importância do atendimento humanizado. 

➢ Entender a classificação adequada da manifestação. 

➢ Reconhecer a relevância da comunicação e da linguagem. 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

As ouvidorias públicas são instâncias de controle e participação social, responsáveis por 

interagir com os usuários, com o objetivo de aprimorar a gestão pública e melhorar os 

serviços oferecidos, garantindo os procedimentos de simplificação desses serviços. 

A missão de todas as ouvidorias públicas é, portanto, promover o acolhimento dos 

cidadãos, reconhecendo-os como detentores de direitos e defendendo seus legítimos 

interesses perante a instituição. Para isso, é preciso entender o protagonismo da 

sociedade na construção das políticas públicas, e escutá-la ativamente. 

No exercício de sua missão, as ouvidorias atuam como instâncias estratégicas de uma 

gestão participativa, que, por meio do diálogo e da mediação, se capacitam para 

compreender as questões trazidas pela sociedade, as dificuldades enfrentadas pelos 

cidadãos no acesso aos bens e serviços públicos em geral, assim como para construir 

soluções efetivas às demandas sociais. 

Para que essa tarefa seja desempenhada adequadamente, o agente público responsável 

pela interação direta com a sociedade deve possuir familiaridade com técnicas que 

proporcionem um atendimento de qualidade e de resolução de conflitos, além de 

conhecimentos relacionados à atuação da ouvidoria, do órgão ou da entidade. E, afinal, 

o que seria um atendimento de qualidade a ser prestado no serviço público? 



1.2 O QUE É UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE? 

CASO PRÁTICO 
 

Ouvidoria Itinerante do SUS (Menção Honrosa no 2º Concurso de Boas Práticas da 

CGU)1 

Criada em 2012, a Ouvidoria Itinerante (OI) do Sistema Único de Saúde (SUS) 

representou uma importante estratégia de Ouvidoria Ativa do Departamento de 

Ouvidoria-Geral do SUS. Por meio da iniciativa, a equipe da ouvidoria se deslocava 

territorialmente até comunidades de difícil acesso para fazer uma escuta qualificada e 

o registro sobre o que elas têm a dizer sobre os serviços prestados pelo SUS.  

O foco de atuação são populações que vivem em condições de vulnerabilidade social, 

isto é, populações que, por questões territoriais, culturais e/ou socioeconômicas, 

historicamente possuem maior dificuldade de acesso a políticas públicas, em especial 

de saúde, o que dificulta o exercício da cidadania e o acesso a direitos e serviços 

garantidos pela Constituição Federal. Pela diversidade da população ouvida, as 

atividades eram precedidas de um diagnóstico aprofundado sobre as principais 

características da comunidade visitada.  

Além de registrar manifestações individuais e coletivas dos usuários dos serviços de 

saúde pública, o trabalho da equipe da OI também consiste em levar a essas 

comunidades informações sobre o SUS, sobre o direito à saúde e a respeito das 

possibilidades de participação social nas políticas de saúde, além de colher elementos 

sobre a satisfação dessas populações com os serviços oferecidos. 

 

Acesse a íntegra deste caso na base de dados do 2º Concurso de Boas Práticas da CGU: 

https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/concursos/concurso-de-boas-

praticas/arquivos/2deg-concurso-de-boas-praticas/resultado/og-19-ms-mencao-

honrosa.pdf  

 

Após ler sobre o caso prático da Ouvidoria Itinerante do SUS, reflita sobre as seguintes 

questões: qual é a importância de atuar de forma ativa para proporcionar um 

atendimento de qualidade para os cidadãos? Um atendimento padrão funciona bem em 

todas as situações? 

                                                           
1 Ministério da Saúde: “Ouvidoria Itinerante do SUS: A Ouvidoria que vai até a Cidadã e o Cidadão” 
(Menção Honrosa no 2º Concurso de Boas Práticas da CGU, em 2014).  
 

https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/concursos/concurso-de-boas-praticas/arquivos/2deg-concurso-de-boas-praticas/resultado/og-19-ms-mencao-honrosa.pdf
https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/concursos/concurso-de-boas-praticas/arquivos/2deg-concurso-de-boas-praticas/resultado/og-19-ms-mencao-honrosa.pdf
https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/concursos/concurso-de-boas-praticas/arquivos/2deg-concurso-de-boas-praticas/resultado/og-19-ms-mencao-honrosa.pdf


Qualquer pessoa que procura uma ouvidoria pública tem o direito de ser acolhida e ter 

sua manifestação analisada e respondida, independentemente de sua classe, gênero, 

etnia, orientação sexual ou grupo social. No nosso dia-a-dia, não temos dificuldades para 

identificar quando recebemos um bom ou mau atendimento. Pode ser em um 

restaurante, na farmácia, supermercado, banco ou qualquer instituição pública. 

Entretanto, quando refletimos sobre as causas que nos levaram a fazer uma avaliação 

positiva ou negativa do atendimento recebido, costumamos enumerar fatores que nem 

sempre dizem respeito exatamente ao serviço desejado ou produto adquirido. O 

atendimento pessoal deve primar pela cortesia, empatia e ética: 

CORTESIA 

Educação, respeito, polidez, consideração e cordialidade são atitudes fundamentais 

para quem trabalha no atendimento, independentemente da classe social a que 

pertençam às pessoas a serem atendidas. Não economize estas palavras: “Por favor...”; 

“Pois não...”; “Um momento...”; “Às suas ordens...”; “Obrigado...”; “Com licença...”; “Me 

desculpe...”. A cortesia do servidor está relacionada ao bom tratamento oferecido ao 

cidadão. 

EMPATIA 

Para acolher o cidadão, precisamos ter interesse em sua história, ouvi-lo ativamente. 

Escute o que a pessoa tem a dizer até o final, sem deixar que seus sentimentos e 

emoções influenciem no seu atendimento. Ouça para compreender e não para 

responder. O cidadão é a razão do nosso trabalho! É necessário nos sensibilizarmos para 

a realidade vivida por ele. A empatia é uma resposta afetiva apropriada à situação de 

outra pessoa, e não à própria situação. A empatia é fator essencial para a excelência no 

atendimento ao público. 

ÉTICA 

A ética é construída por uma sociedade com base em um conjunto de valores morais, 

históricos e culturais para orientar a conduta humana, o equilíbrio e o bom 

funcionamento social do grupo. Nesse sentido, relaciona-se com o sentimento de justiça 

social, coerência e imparcialidade. Abandone os julgamentos. Seja gentil e tenha 

compromisso com a verdade. Diga com clareza o que pode e o que não pode ser feito, 



mesmo que seja para dizer algo que não seja o esperado pelo cidadão e que poderá 

contrariá-lo. 

Podemos perceber que cortesias básicas, como sorrir ou dizer “Às suas ordens”, ”Por 

favor”, “Muito obrigado”, são indispensáveis, sim, no contato com o usuário, mas, por 

si só, não garantem o bom atendimento. Então, o que é um bom atendimento?  

Imagine que você vai até um serviço público em busca de um documento, uma consulta 

ou um simples carimbo. Ao entrar em uma unidade pública, é prontamente recebido 

com cortesia e atenção, mas não encontra o produto ou serviço que buscava. Você foi 

bem tratado, mas não foi atendido. 

Quem procura atendimento (qualquer que seja o público), espera ser atendido de forma 

eficaz por um profissional que satisfaça suas expectativas e necessidades. Se 

observarmos o significado da palavra “atendimento” – ato de prestar atenção às pessoas 

– concluímos que o “atendimento de qualidade” é aquele que procura verdadeiramente 

atender às expectativas do público e satisfazer, COM TEMPESTIVIDADE E SUFICIÊNCIA, 

as demandas de informação, produtos ou serviços por ele apresentadas.  

TEMPESTIVIDADE  

Atender no prazo é muito importante hoje. As pessoas estão sempre com pressa, pois 

somos todos escravos do tempo. No passado, tempestividade não era valor no 

atendimento.  

SUFICIÊNCIA 

O atendimento para ser de qualidade deve ser completo. Não pode ficar faltando 

informação ou alguma etapa do serviço.  

Quando falamos em “atendimento de qualidade”, normalmente pensamos em 

atendimento cortês e gentil, e imaginamos um funcionário bem-educado, com um 

grande sorriso. Isso, de fato, é importante, mas nem sempre é suficiente, principalmente 

quando tratamos de populações vulneráveis, historicamente marginalizadas. Atuar de 

forma ativa, buscando proporcionar um atendimento de qualidade apto a alcançar até 

mesmo as pessoas que não buscam diretamente a ouvidoria - por desconhecimento, 



dificuldade de mobilidade ou outras razões - também é um objetivo importante a ser 

perseguido. 

De fato, primar por um atendimento de qualidade deve ir além de proporcionar um 

simples “atendimento de balcão”. São várias as iniciativas de “ouvidoria ativa”, que é o 

termo que designamos para a atuação que vai além da forma tradicional de aguardar 

passivamente as manifestações chegarem, que podem ser incorporadas no cotidiano da 

ouvidoria.  

Por exemplo, em uma Universidade, o(a) ouvidor(a) pode realizar reuniões temáticas no 

campus para debater temas recorrentes em manifestações, como a qualidade da 

comida do restaurante universitário, sugestões sobre o funcionamento da biblioteca, 

além de ações preventivas contra o assédio moral, por exemplo. Uma ouvidoria que 

atue na área social pode realizar rodas de conversa sobre os direitos da população 

diretamente no local que essa população costuma frequentar, além de coletar 

manifestações também in loco. Em um hospital, uma pessoa pode ficar responsável por 

abordar alguns usuários e verificar a sua satisfação com o serviço prestado.  

Enfim, para ir além e atingir um atendimento de excelência, ter capacidade de iniciativa, 

criatividade e estratégia podem, muitas vezes, ser tão ou mais relevantes do que 

recursos materiais vultosos.  

 

1.3 QUAIS DIRETRIZES DEVEM SER OBSERVADAS NO ATENDIMENTO? 

 

Como vimos, um atendimento de qualidade é aquele que busca cumprir com as 

expectativas dos cidadãos e, ainda satisfazer, de forma tempestiva e suficiente, as 

demandas referentes a direitos da população. Além disso, ele deve primar pela cortesia, 

empatia e ética. Tais ações estão relacionadas a atributos percebidos e avaliados de 

forma positiva pelos cidadãos. 

Do ponto de vista normativo, a Lei nº 13.460/2017, que estabelece normas básicas para 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados 



pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, definiu um conjunto de diretrizes que 

devem ser observadas pelos agentes públicos na adequada prestação dos serviços: 

Lei nº 13.460/2017. 
Art. 5o  O usuário de serviço público tem direito à adequada 
prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de 
serviços públicos observar as seguintes diretrizes: 
I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos 
usuários; 
II - presunção de boa-fé do usuário; 
III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de 
urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, 
asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos 
idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por 
crianças de colo;  
IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, 
obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;  
V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de 
discriminação; 
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;  
VII - definição, publicidade e observância de horários e normas 
compatíveis com o bom atendimento ao usuário; 
VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança 
dos usuários; 
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista 
dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de 
reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;  
X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, 
acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento;  
XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico 
ou social seja superior ao risco envolvido;  
XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às 
várias categorias de agentes públicos;  
XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar 
processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar 
melhores condições para o compartilhamento das informações;  
XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso 
de siglas, jargões e estrangeirismos; e  
XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em 
documentação válida apresentada.  

 
Perceba que, entre as diretrizes para prestação dos serviços aos usuários, temos a 

igualdade no tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação; atendimento por 

ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e as prioridades asseguradas por lei; 



aplicação de soluções tecnológicas para simplificar processos e procedimentos, entre 

outras.  

 

Ressalte-se que a diretriz “igualdade no tratamento” deve ser compreendida 

respeitando-se as desigualdades que justifiquem tratamento de forma desigual, a 

exemplo da isenção de tarifas para idosos e pessoas com deficiência no transporte 

público coletivo. 

 

A Lei 13.460/2017 representou um avanço importante pois formalizou um padrão de 

atendimento que materializou muito do que as ouvidorias já sentiam no cotidiano de 

seus atendimentos prestados.  

 

1.4 ATENDIMENTO HUMANIZADO 

 

Um atendimento de qualidade não significa apenas assistir o cidadão em suas 

necessidades. Diz respeito à possibilidade de duas ou mais pessoas estabelecerem uma 

relação empática, em que o “outro” é reconhecido e respeitado em suas especificidades. 

 

Dessa compreensão surgem as questões relacionadas à humanização, cuja ideia central 

está intimamente relacionada com a capacidade de falar e de ouvir, de estabelecer 

diálogo com os semelhantes. Humanizar o atendimento é dar lugar à palavra do usuário 

e do profissional, de forma que tanto um quanto outro possam fazer parte de uma rede 

de diálogo. 

 

Nesse sentido, para melhorar a efetividade do atendimento, não basta investir na 

eficiência técnico-científica e na racionalidade administrativa. Qualquer atendimento ao 

cidadão precisa ter a relação humanizada como meta, o que é ainda mais sensível no 

caso das ouvidorias, em que os cidadãos chegam, muitas vezes, em situação 

emocionalmente fragilizada. 

 



Leve em consideração o fato de que, em geral, o cidadão quando busca a ouvidoria já 

passou por outras unidades, já vem desgastado e, portanto, pode estar mal-humorado 

porque brigou com alguém ou não consegue resolver o problema.  

 

Mantenha a tranquilidade e tente acalmá-lo. Jamais discuta, grite, seja agressivo ou use 

de ironia. Tente melhorar a situação adotando um tom de voz calmo e agradável. Faça 

com que perceba que você o está atendendo da melhor forma possível. Mostre que está 

interessado em ajudá-lo.  

 

Ouça o cidadão com atenção, não o interrompa bruscamente. Deixe-o falar mesmo que 

esteja enganado ou que você saiba o que ele dirá a seguir. Enquanto escuta, aproveite 

para entrar em sintonia com ele. Coloque-se no lugar dele sem, contudo, se envolver 

emocionalmente, e tente ajudá-lo da melhor maneira possível. 

 

A humanização tem como meta criar uma nova cultura institucional, que possa instaurar 

padrões de relacionamento ético entre gestores, técnicos e usuários. Conheça agora 

alguns parâmetros para a humanização do atendimento, presentes na Cartilha OGU 

sobre Atendimento ao Cidadão (2013). 

 

Condições de acesso e presteza dos serviços: 

• Acessibilidade ao local de atendimento; 

• Sinalização das áreas e dos serviços prestados; 

• Tempo de espera para o atendimento; 

• Clareza das informações oferecidas aos cidadãos; 

• Meios para efetivação de reclamações e sugestões sobre os serviços prestados; 

• Tempo para a obtenção da resposta; 

• Sistema de disponibilização das respostas; 

• Informações sobre outros serviços públicos disponíveis para o cidadão. 

 

Qualidade das instalações, equipamentos e condições ambientais: 

• Adequação das áreas de espera e de atendimento (conforto, privacidade, 

presença de banheiro); 



• Qualidade das instalações físicas e aparência; 

• Qualidade dos equipamentos (computadores, mobiliários); 

• Identificação dos profissionais. 

• Qualidade da relação entre cidadãos e profissionais: 

• Eficiência, gentileza, interesse e atenção; 

• Compreensão das necessidades dos usuários; 

• Informações sobre prazos e rotinas administrativas; 

• Privacidade no atendimento. 

 

1.5 FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES QUALIFICADAS  

 

Em um órgão público, qualquer que seja a função, rotina ou procedimento do trabalho, 

os servidores estão sistemicamente envolvidos com o atendimento ao cidadão. O 

servidor público é um agente do Estado a serviço da sociedade. E cabe ao responsável 

pelo atendimento direto e pessoal ao cidadão colocar à disposição dele os serviços 

demandados. 

 

Por mais simples que possa parecer uma tarefa, é necessário ter em conta que ela faz 

parte de um todo, de um “sistema”. Cada função desempenhada é uma peça, que vai 

determinar o sucesso de um processo ou comprometê-lo. É importante, portanto, 

conhecer a estrutura organizacional, os procedimentos, as regras e competências do seu 

órgão/entidade. Tais informações são fundamentais para tornar o atendimento 

eficiente.   

 

Tenha certeza da informação que vai dar, evite suposições. Na dúvida, chame alguém 

que possa esclarecê-la ou busque ajudar de outra forma, mas empenhe-se na solução 

do problema. Caso a demanda não seja competência da sua instituição, direcione o 

cidadão para o órgão responsável. 

 

Por fim, é importante observar que há situações em que usuários dizem que foram “mal 

atendidos” quando, na realidade, suas solicitações não puderam ser atendidas por 

questões legais ou por outra impossibilidade. 



 

O fato é que o indeferimento de um pedido será sempre mal recebido. O que pode fazer 

o atendente nesses casos? O desconforto do usuário pode ser amenizado dependendo 

da forma como lhe é apresentada a negativa. Efetividade não significa conceder tudo o 

que o cidadão solicita. A efetividade estará presente também nos casos em que uma 

solicitação não pode ser atendida, mas o cidadão recebe de forma clara e suficiente a 

explicação pelo indeferimento. Nesse caso, o usuário certamente volta para casa 

chateado, mas reconhecendo a impossibilidade de sua demanda. 

 

Lembre-se: mesmo que a demanda do cidadão não possa ser atendida, ele precisa ser 

bem tratado, o que envolve fornecer informações qualificadas sobre o exercício correto 

do seu direito. 

 

Dinâmica: Casos Complexos 

 

1.6 CLASSIFICAÇÃO ADEQUADA DA MANIFESTAÇÃO 

 

Ao receber o cidadão na ouvidoria ou atendê-lo pelo telefone ou virtualmente, deve-se 

fazer um esforço para compreender qual tipo de manifestação ele deseja fazer – 

reclamação, denúncia, elogio, sugestão, solicitação de providências ou de simplificação. 

Isso é importante porque, a depender do tipo de manifestação adotado, o usuário pode 

receber uma resposta de forma mais ágil ou mais demorada. 

 

Se o cidadão precisa de uma providência rápida, como a entrega de um medicamento, 

por exemplo, o registro de uma denúncia não o deixará satisfeito, pois esse tipo de 

manifestação será enviado para apuração dos órgãos de controle interno ou externo, o 

que pode demorar meses ou até anos. Neste exemplo, o tipo adequado de manifestação 

seria uma solicitação de providências por parte do órgão ou entidade responsável pelo 

fornecimento de medicamentos.  



 

Da mesma forma, quando alguém faz um elogio a um funcionário, por meio da 

ouvidoria, é comum que ele tenha a expectavia de que esse funcionário e a sua chefia 

tomem conhecimento do elogio realizado. Caso essa manifestação tenha sido 

classificada incorretamente, essa comunicação pode nunca chegar a acontecer, o que 

impactará na satisfação do cidadão com o atendimento prestado pela ouvidoria. 

 

É por essa razão que se recomenda a reclassificação de manifestações categorizadas de 

forma equivocada pelos usuários quando realizadas em meio escrito diretamente por 

eles. Vejamos, no quadro a seguir, de forma sucinta, a classificação das manifestações 

trazida pela Lei nº 13.460/2017 e pelos Decreto nº 9.094/2017 e 9.492/2018. 

 

Tipo de manifestação Conceito 

Reclamação 
Demonstração de insatisfação relativa à prestação de 
serviço público e à conduta de agentes públicos na 
prestação e na fiscalização desse serviço. 

Denúncia 
Ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito 
cuja solução dependa da atuação dos órgãos 
apuratórios competentes. 

Elogio 
Demonstração de reconhecimento ou de satisfação 
sobre o serviço público oferecido ou o atendimento 
recebido. 

Sugestão 
Apresentação de ideia ou formulação de proposta de 
aprimoramento de políticas e serviços públicos 
prestados pela administração pública. 

Solicitação de providências 
Pedido para adoção de providências por parte dos 
órgãos e das entidades administração pública. 

Solicitação de simplificação 
(Simplifique!) 

Reclamações, denúncias e solicitações relativas à 
simplificação de serviços públicos. 

 
Observação! As comunicações de irregularidade, descritas no art. 23, § 2º, do Decreto 

federal nº 9.492/2018, são informações de origem anônima que comunicam 

irregularidade com indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade. Elas devem 

ser recebidas e enviadas ao órgão ou entidade competente para sua apuração (caso 

tenham conteúdo minimamente razoável), mas não são passíveis de acompanhamento 



pelo seu autor, uma vez que ele optou por não se identificar, além de não configurarem 

manifestações na conceituação adotada pela Lei n° 13.460/2017. 

 

1.7 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 

 

CASO PRÁTICO 
(hipotético) 

Tereza procura a ouvidoria da escola de seu filho para relatar que possui dificuldade de 

buscar seu filho no horário, pois trabalha com serviços domésticos no centro da cidade 

e só consegue retornar à escola duas horas após o horário de dispensa das crianças. 

Informa ainda que a criança tem dito, em casa, que a merenda há duas semanas tem 

sido apenas “suco e biscoitos”, e que, por isso, tem se sentido fraco e com dificuldades 

de prestar atenção na aula. Enquanto a mãe fazia o relato, o ouvidor mantinha seus 

braços cruzados, bocejava frequentemente e olhava de forma constante para o celular. 

 

Após a leitura do caso prático apresentado, responda a seguinte questão: você acha que 

o comportamento descrito, por parte do ouvidor, poderá influenciar de alguma forma a 

satisfação de Tereza com o atendimento realizado? 

 

É a partir da comunicação humana que se promove a interação em nossas sociedades. 

De fato, a comunicação é algo tão fundamental que os cientistas atribuem o 

desenvolvimento da humanidade à própria evolução da linguagem. Essa comunicação, 

no entanto, vai muito além da escolha das palavras, e envolve a entonação da voz, seu 

timbre e velocidade, a expressão facial, os gestos e movimentos. A qualidade do 

atendimento prestado, portanto, também depende da capacidade de se comunicar com 

o público e da mensagem transmitida.  

 

Em um atendimento, o ideal é que seja usada a linguagem formal (aquela ensinada nas 

escolas e difundida nas gramáticas), evitando-se o uso de gírias, termos técnicos, 

estrangeirismos, mas que ao mesmo tempo seja uma linguagem clara, acessível e de 

fácil compreensão, proporcionando um atendimento adaptado às necessidades do 

cidadão, o que chamamos de “linguagem cidadã”. 



Utilize frases curtas, evite palavras difíceis e tenha muito cuidado com relação a certas 

características linguísticas: 

 

✓ Gírias – são específicas de certas tendências, regiões e faixas etárias. Em 

geral, as gírias não compõem a linguagem adequada ao ambiente de 

trabalho, e por isso devem ser evitadas. 

✓ Jargões – apenas devem ser usadas as expressões que sejam necessárias 

para o tópico específico de discussão. O cidadão pode até ter algum 

conhecimento técnico sobre o assunto objeto do atendimento, mas esta 

não é a regra. O importante é estabelecer uma linguagem mais próxima 

à do interlocutor, sem exageros. 

✓ Experiências pessoais – deve-se evitar o uso de expressões pouco 

significativas, como “em tudo quanto é lugar”, “sabe como é”, ou 

estabelecer um nível de intimidade maior que o necessário com o 

cidadão. 

✓ Palavras de transe – Palavras de transe são aquelas enfatizadas com 

frequência por um interlocutor em uma conversa. Quando elas são 

repetidas pelo outro interlocutor – como em um “espelhamento”, de 

forma moderada, podem auxiliar a conquista da empatia.  

 

Certifique-se de que o cidadão se faz compreender, e que ele compreendeu a 

mensagem.  

A forma padrão de nos dirigirmos ao cidadão é “Senhor” e “Senhora”. Utilize “Você” se 

estiver certo de que a pessoa prefere ser chamada assim, ou se ela lhe disser isso. 

Convém chamar o usuário pelo nome. Todos gostamos de ser chamados pelo nome. 

Anote o nome, pois você poderá esquecê-lo. 

 

Além do uso de linguagem cidadã, deve-se ter atenção à linguagem corporal, que é 

muito importante para criação de laços empáticos. Compõem também nossas 

possibilidades comunicativas os gestos, o olhar, a expressão facial, a expressão corporal.  

Procure olhar nos olhos das pessoas com quem conversa e tente manter um semblante 

tranquilo e sereno. A postura ereta, gestos suaves e fisionomia tranquila são 

importantes para demostrar acolhimento. O processo de comunicação pode ser 

facilitado com pequenos gestos, como, por exemplo, não conversar com os braços 

cruzados, pois essa atitude pode ser encarada como falta de interesse ou reatividade; 



apresentar sinais de concordância, indicando que está prestando atenção ao diálogo 

(como balançar a cabeça afirmativamente); entre outros. 

 

Atenção! Não exagere... evite tocar no cidadão. Limite-se ao aperto de mão de 

apresentação e despedida. 

 

Como usar a linguagem corporal para criar empatia? 

 

Fexeus (2014) nos orienta da seguinte maneira: “copie a outra pessoa ou, em outras 

palavras: observe a postura da pessoa, o ângulo da cabeça, como ela mantêm os braços, 

etc, e depois faça o mesmo”. Essa técnica é chamada de alinhamento.  

 

No alinhamento, você move a parte correspondente do seu corpo quando a pessoa com 

quem estiver conversando mover a mesma parte do corpo dela (exemplo: se ela mover 

o braço direito você moverá o braço direito também). Este método funciona bem se 

você estiver sentado ou de pé, próximo à pessoa em questão.  

 

Pease e Pease (2005) nos ensinam três regras para uma interpretação correta da 

linguagem corporal: 

 

a) Leia os gestos em grupo: Um gesto é como uma palavra e pode ter vários 

significados diferentes. Assim como as palavras somente fazem sentido quando 

aparecem ao lado de outras formando frases, os gestos aparecem no que os autores 

chamam de “grupos gestuais”. Esses grupos sempre revelam a verdade sobre os 

sentimentos e atitudes das pessoas. Para fazer a leitura correta, é importante 

observar o grupo gestual. Todos fazemos gestos repetitivos que revelam, por 

exemplo, se estamos entediados ou sob pressão. Alisar ou enrolar os cabelos 

continuamente é um conhecido exemplo desse estado emocional. Isolado de 

outros, porém, esse gesto provavelmente significa que a pessoa está em dúvida ou 

ansiosa. 

 



b) Fique de olho na coerência: As pesquisas mostram que os sinais não verbais têm 

um efeito cinco vezes maior que as palavras pronunciadas, e que quando não há 

coerência entre uns e outros as pessoas dão mais importância à mensagem não 

verbal, desconsiderando o conteúdo transmitido oralmente. Você acreditaria numa 

pessoa que pregasse tolerância e compaixão dando socos na mesa? 

 

c) Leve em conta o contexto: Todo gesto deve ser considerado no contexto em que 

ocorre. Uma pessoa sentada num ponto de ônibus com as pernas e os braços 

firmemente cruzados e o queixo abaixado em um dia de inverno provavelmente 

está com frio, e não numa atitude defensiva. Mas se esta pessoa adota a mesma 

postura quando você está tentando convencê-la de uma ideia, produto ou serviço, 

provavelmente ela está discordando ou rejeitando sua proposta. 

 

Assista ao Vídeo TED Talks sobre Linguagem Corporal, de Allan Pease 

                                         
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ7k8cMA-4 

Duração: 14:29 minutos                  

Nessa conferência, Allan Pease, autor e especialista em linguagem corporal, fala sobre 
como a comunicação não verbal influencia nas relações humanas e na mensagem que 
queremos passar, e também sobre como podemos aperfeiçoar nossa capacidade de 
interação.  

Após ver o vídeo, responda as seguintes perguntas: Você concorda que a linguagem 
corporal é um instrumento importante de comunicação? Quais das lições apresentadas 
você conseguiria incorporar no dia a dia da ouvidoria?  

 

 

Jogo: Módulo I – Ouvidoria Pública e Atendimento 



MÓDULO 2: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO EM OUVIDORIA 

 

Ao final desse módulo, você será capaz de: 

➢ Compreender como realizar diferentes modalidades de atendimento ao 

cidadão. 

➢ Entender sobre o local de atendimento e as competências necessárias 

para a equipe de ouvidoria. 

➢ Aprender como reagir em situações delicadas e complexas. 

➢ Conhecer dicas úteis e casos práticos de atendimento ao cidadão pelas 

ouvidorias. 

 

2.1 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
CASO PRÁTICO 

(hipotético) 
 

Joana, servidora de órgão público federal, procura a ouvidoria com a solicitação de 

mudança de setor. Esclarece que já procurou a área de RH, mas que, semanas após a 

demanda ter sido realizada, permanece sem resposta.  

Fernanda, ouvidora do órgão, pergunta a Joana qual seria o motivo da solicitação de 

transferência, ao que Joana se encolhe, olha para o chão, balança a cabeça para os lados 

e diz, em voz baixa, que não está se adaptando ao novo chefe, sem dar detalhes.  

Fernanda também abaixa o tom da voz. Olha nos olhos de Joana, inclina o corpo em sua 

direção e diz, pausadamente, que Joana poderia confiar nela e ficar tranquila, pois “é 

papel da ouvidoria entender o que de fato está acontecendo e ajudá-la a resolver o 

problema”.  

Joana resiste, inicialmente, mas Fernanda segue na conversa, ganhando sua confiança e 

demonstrando empatia. Finalmente, Joana diz que ama a atividade que realiza e as 

pessoas com quem trabalha, mas seu novo chefe tem assediado repetidamente as 

servidoras do setor desde o momento em que chegou. Informa que, por medo, não 

havia se manifestado a respeito, mas que deseja agora formalizar uma denúncia por 

meio da ouvidoria.  

A ouvidora cadastra a denúncia e, ao buscar informações no sistema de RH do órgão, 

descobre que a demanda por transferência do setor de Joana aumentou 300% desde a 

posse do novo chefe, e que, em todos os casos, as demandantes são mulheres. A 

ouvidora reúne todas essas informações e repassa ao setor de controle interno. Ao fim, 

o chefe de Joana é exonerado do cargo em comissão, sem prejuízo de outras 

consequências cabíveis nas esferas administrativa, penal e cível. 



O atendimento presencial é um dos momentos mais relevantes da interação entre a 

ouvidoria e o cidadão. Isso porque é nessa oportunidade que a ouvidoria pode 

aproveitar ao máximo a capacidade de interação humana para atender a demanda do 

cidadão e estabelecer pontes de confiança, seja com o público interno ou externo ao 

órgão ou entidade. 

O atendimento presencial também é muito importante para resolver situações de 

conflito levadas à ouvidoria. Ao propiciar o diálogo não violento entre as partes 

envolvidas, fundamento de todas as formas consensuais de resolução de conflitos, a 

ouvidoria viabiliza a escuta mútua e torna o ponto de vista do outro uma contribuição a 

ser levada em consideração. 

A título de exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL desenvolve, há anos, 

mediação de conflitos por meio de uma de sua Superintendência de Mediação 

Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública (SMA), entre agentes do setor 

elétrico ou entre eles e seus consumidores, com uma taxa de 90% de acordos em 

procedimentos de mediação instaurados por meio de encontros presenciais. (Caderno 

Temático da Aneel, 2008: 23-24; Nota Técnica n° 143/2012-SMA/Aneel). Veremos mais 

acerca deste tema no Módulo III. 

Segundo LIPSKY (2010), o julgamento humano está na natureza do trabalho voltado ao 

serviço, e não pode ser substituído pelas máquinas. Por isso, aqueles que realizam o 

atendimento ao público frequentemente precisam tomar decisões, que, para serem 

apropriadas, devem compreender e contextualizar corretamente a situação trazida pelo 

cidadão com as possibilidades e limites constitucionais para a atuação do órgão ou da 

entidade.  

Como vimos no caso prático que conta a história da servidora Joana, isso não é tarefa 

simples. No entanto, o atendimento presencial fornece uma série de elementos que, em 

geral, o atendimento à distância (pela internet, por carta, telefone, etc) não tem.  Para 

que se possa atingir um maior nível de satisfação com a prestação do serviço de 

ouvidoria, é possível, no atendimento presencial, contar com a observação de gestos, 

olhares, padrão de voz, e ainda utilizar esses mesmos elementos para criar empatia e 

atender melhor o cidadão.  



 

 

Assista ao Vídeo Empathy in digital age (Empatia na Era Digital), de Katri Saarikivi  

                                         
https://www.youtube.com/watch?v=gzhkn9BnRmU 

Duração 15:29 minutos                  

Após ver o vídeo, responda as seguintes perguntas:  

- Por que a palestrante considera que a empatia será a habilidade mais importante no 
trabalho futuro?  

- Por que os discursos de ódio são mais comuns pela internet? Qual é a diferença entre 
as interações presenciais e à distância? 

 

2.1.1 DICAS ÚTEIS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Apresentamos aqui algumas dicas úteis para ajudá-lo no atendimento presencial! 

Lembrando que as dicas presentes na seção “Comunicação e Linguagem” também se 

aplicam nessa modalidade de atendimento ;). 

Ajude o cidadão a entender o que ele deseja. Nem sempre o cidadão consegue 

explicitar com clareza suficiente o que deseja. Há casos em que ele nem mesmo sabe 

direito do que precisa. Você terá que interpretar o que ele está dizendo e ajudá-lo a 

compreender a sua demanda. Você deve ajudá-lo, mostrando sua disposição em ouvir. 

Estimule-o a falar. Não hesite em pedir a ele que repita, que dê exemplos, que descreva 

casos semelhantes ou forneça mais dados. Também não se deve tirar conclusões 



apressadas, achando que já se sabe de antemão o que o outro tem a dizer. A 

precipitação na tomada de uma decisão pode até agilizar o atendimento, mas também 

pode impedir que a melhor solução seja dada ao problema.  

Assegure-se de que você está sendo entendido. Há casos em que as pessoas não 

entendem o que estamos falando, mas não se sentem à vontade para perguntar. 

Continuar a conversa pode gerar mais incompreensão e constrangimento. Mesmo que 

seu interlocutor não diga, você poderá perceber pela expressão facial se ele não está 

acompanhando a sua explicação. Uma boa forma de se certificar de que o seu 

interlocutor compreendeu o que você disse é pedir que ele fale o que entendeu. Se você 

tiver que repetir a orientação, evite dizer: “Você não entendeu”. Prefira: “Não expliquei 

direito...” Quando você orienta o usuário para se dirigir a um determinado lugar e não 

está certo de que ele entendeu, entregue o endereço por escrito e, se for o caso, o nome 

da pessoa a quem deve se dirigir e até mesmo o telefone, quando possível.  

Cuidado quando for dizer um “não”! Dizer ao cidadão que o seu pedido não foi atendido 

será sempre desagradável para o servidor e mais ainda para a pessoa que irá receber a 

negativa. Precisamos ter habilidade para dizer o não. Procure justificar com objetividade 

o não atendimento e demonstre que você também está chateado por não poder dar a 

resposta que o usuário esperava. Essa demonstração de solidariedade alivia a situação 

e ameniza o mal-estar.  

O corpo fala. Como você leu anteriormente, numa interação face a face não são apenas 

as palavras que comunicam. Compõem também nossas possibilidades comunicativas os 

gestos, o olhar, a expressão facial, a expressão corporal. Todos nós sabemos como é 

desagradável tentar conversar com alguém que não demonstra querer ouvir o que 

falamos. Quando vierem falar com você, pare o que estiver fazendo e dê atenção a essa 

pessoa. Procure olhar nos olhos das pessoas com quem conversa e tente manter um 

semblante tranquilo e sereno. Deixe bem clara, com palavras e com sua postura, a 

disponibilidade para ouvir. 

Procure estabelecer uma relação de confiança. Demonstre, durante o atendimento, 

que a ouvidoria é uma instituição que tem por finalidade a atuar pela garantia dos 

direitos da população. É importante que o cidadão enxergue que a ouvidoria está do seu 



lado, no sentido de, dentro das limitações legais, procurar os melhores caminhos para a 

realização de seus direitos.  

Procure ouvir e compreender. Cada história é única e singular, mesmo que para você 

pareça igual a anterior.  

Nunca faça promessas que não poderão ser cumpridas. É muito fácil, durante a 

conversa em um atendimento presencial, cair na tentação de prometer soluções 

improváveis. Prometa menos, faça mais – a satisfação do cidadão também se relaciona 

com as expectativas que foram geradas, ainda que não de forma deliberada.  

 
Conheça um exemplo interessante... 
 
Quando pedirem algo a você, responda sempre com um “sim” e só depois fale 
das impossibilidades, se porventura existirem. É importante demonstrar primeiro sua 
disponibilidade em ajudar, antes de falar das dificuldades ou condições para o 
atendimento. Veja a diferença entre estas duas formas de atendimento: 
 
Cidadão: - Eu preciso de uma certidão negativa. 
Servidor 1: - O senhor tem que preencher um requerimento. (A primeira fala do 
atendente é para colocar um dificultador.) 
                          
Cidadão: - Eu preciso de uma certidão negativa. 
Servidor 2: - Sim Senhor, nós iremos lhe fornecer a certidão. Basta o senhor preencher 
um requerimento e apresentar o CPF. (A primeira fala do servidor é afirmativa, 
demonstrando boa vontade em ajudar). 
 

  

2.2 LOCAL DE ATENDIMENTO  

 

CASO PRÁTICO 
Demanda de servidor da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) apresentada à 

Ouvidoria2 

Servidor apresentou reclamação sobre o constrangimento que tem passado na unidade 

onde trabalha. Diz encontrar-se “deslocado” no ambiente de trabalho e que foi alertado 

por várias pessoas de que está trabalhando mais do que deveria e sua chefia poderia 

                                                           
2 Elaborado por Olívia Leite Vieira ex-Ouvidora da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), como 
contribuição ao projeto “Casoteca de Ouvidoras Públicas”, da Ouvidoria-Geral da União (OGU), em 
2011. 



não gostar, e não seria aconselhável o confronto, pois sua chefia imediata é uma pessoa 

polêmica e impulsiva. 

Caso disponível na Casoteca de Ouvidorias Públicas. Acesse o link 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca 

 

Pontos para reflexão: como será o ambiente adequado para que a ouvidoria receba 

reclamações como a descrita acima, ou mesmo denúncias? O livre acesso de pessoas ao 

local (inclusive colegas de trabalho do servidor, como no caso em tela) no momento em 

que a manifestação está sendo feita pode interferir na qualidade e satisfação quanto ao 

atendimento realizado? 

O espaço na Ouvidoria designado para atendimento ao cidadão deve assegurar 

privacidade ao usuário, acessibilidade a pessoas com deficiência e segurança. Deve, 

sempre que possível, ficar próximo à entrada do prédio, em local de fácil acesso e 

visibilidade.  

É necessário que haja espaço suficiente para comportar até dez pessoas, considerando-

se a equipe de atendimento e a possibilidade de recebimento de pequenos grupos de 

cidadãos, que precisam ser acolhidos com conforto. 

Deve-se observar a disposição e qualidade das cadeiras/poltronas, para bem atender 

pessoas obesas, usuários de muletas, com carrinhos de bebê, cadeirantes, ou seja, é 

importante preservar a área de circulação entre o mobiliário. 

Deve haver sinalização clara sobre horário de atendimento e serviços prestados. 

Deve-se assegurar condições de limpeza satisfatórias e temperatura agradável.  

Água fresca deve estar sempre disponível. 

A sala deve possuir computador que permita ao cidadão, se desejar, registrar sua 

manifestação no e-Ouv. 

 

 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca


2.3 EQUIPE  

 

CASO PRÁTICO 
“Há um sexo mais adequado para uma função?”3 

 

Carolina prestou concurso público para cargo técnico de hidrotécnico, com a finalidade 

de trabalhar na área de geologia, a qual escolheu como profissão. Foi aprovada e ficou 

colocada em terceiro lugar do concurso prestado, assumindo o cargo pelo regime da 

CLT. Assinou contrato de experiência por 90 dias e entre as atividades inerentes ao seu 

cargo, previstas no edital do concurso, Carolina foi para o trabalho de campo medir nível 

dos rios, junto com mais dois funcionários do órgão (técnico e ajudante), sendo que o 

primeiro deveria ser o seu orientador e supervisor nas tarefas.  

A novata precisava de orientação para manusear as ferramentas e dicas para realizar as 

tarefas, a fim de concluir e conquistar um bom trabalho e aprendizado. Durante a 

realização das atividades não recebeu nenhuma orientação, e muito menos ajuda das 

pessoas que deveriam instruí-la nos atos realizados. As tarefas de nivelamento de 

réguas, medição de vazão, mediação de descarga sólida, entre outras atividades 

executadas por ela, não tiveram nenhum esclarecimento ou auxílio do técnico. Em seu 

segundo trabalho de campo aconteceram os mesmos incidentes em relação à falta de 

orientação do trabalho anterior.  

Regina, sua chefe imediata, sempre deixou claro que o cargo de hidrotécnico deve ser 

exercido por um homem por necessitar de muito esforço e força física. Quando Carolina 

chegou da segunda viagem de trabalho, foi informada que tinham duas avaliações suas 

em atividade profissional, uma já feita por um terceiro e a outra por ela, as quais 

recomendavam a sua demissão. Regina afirmou verbalmente que a funcionária não 

possuía qualificações para continuar em tal cargo.  

Carolina questionou que Regina fez as avaliações de seu gabinete, sem fazer qualquer 

acompanhamento e supervisão de campo. Mas a chefe deixou claro que uma mulher 

não teria o mesmo desempenho de um homem naquela área. Carolina ainda insistiu 

argumentando que o supervisor e orientador que a acompanhou não têm qualificação 

para realizar a avaliação, uma vez que é técnico (nível médio) e não engenheiro, como 

o exigido nas normas.  

Antes de sua demissão, Carolina reclamou para a Ouvidoria as irregularidades da sua 

avaliação e oportunidades de recurso. A Ouvidoria recomendou que, pela avaliação 

equivocada e realizada de forma inadequada, e a não exigência em edital de experiência 

                                                           
3 Elaborado por Cinara Santos da Silva, ex-Ouvidora do Serviço Geológico do Brasil, como contribuição 
ao projeto “Casoteca de Ouvidoras Públicas”, da Ouvidoria-Geral da União (OGU), em 2011. 



prévia, que ela fosse integrada ao treinamento específico para posterior avaliação. A 

sugestão não foi aceita e a empresa demitiu Carolina, que recorreu à justiça.  

Caso disponível na Casoteca de Ouvidorias Públicas. Acesse o link 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca 

 

Agora, vamos refletir sobre o caso apresentado: o que você acha que diferenciou a 

postura da equipe de trabalho de Carolina da abordagem da equipe da Ouvidoria a 

respeito da mesma questão? Quais competências devem ter os integrantes da equipe 

que compõe a Ouvidoria para que esta possa atuar adequadamente? 

 

A equipe de atendimento deve ser formada por dois ou três servidores, a depender da 

complexidade da demanda, com conhecimentos e características complementares, 

sempre que possível, devendo-se, ainda, buscar composição mista (homens e 

mulheres). 

 

2.3.1 AS COMPETÊNCIAS REQUERIDAS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS 

OUVIDORIAS PÚBLICAS 

 
Não se requer uma formação específica, em termos legais, para atuar em ouvidoria 

pública, muito embora seja altamente recomendável que o ouvidor e sua equipe 

participem de cursos e oficinas voltados a melhor atender o cidadão, como os oferecidos 

pela Ouvidoria-Geral da União.  

 

De todo modo, nos termos da Coleção OGU, a equipe de profissionais que trabalha nas 

Ouvidorias Públicas deve se capacitar para agir observando algumas competências. É 

claro que esta não se trata de uma lista rígida e acabada, mas de elementos que 

proporcionam uma atuação mais efetiva para garantir os direitos do cidadão e contribuir 

para o aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados pelos órgãos e entidades. 

Dentre essas competências, destacam-se:  

 

 

 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca


Competência – Ouvir e Compreender 
✓ Escutar com atenção e paciência; 
✓ Utilizar recursos de informação e comunicação adequados à realidade das 

pessoas que procuram os serviços da Ouvidoria Pública; 
✓ Verificar se o cidadão demanda cuidados especiais; 
✓ Identificar a relação entre o problema apresentado pelo cidadão e suas condições 

de vida; 
✓ Identificar situações que potencialmente possam contribuir para o agravamento 

ou resolução do problema apresentado. 
 

Competência - Reconhecer os cidadãos como sujeitos de direitos 
✓ Informar aos cidadãos quais são os órgãos que devem ser acionados, quais são 

suas responsabilidades e de que forma a resposta pode ser cobrada; 
✓ Orientar a população quanto aos seus direitos de cidadania; 
✓ Atuar sem qualquer tipo de preconceito, que se traduz na percepção indevida das 

diferenças socioculturais, raciais, religiosas, hierárquicas, de gênero e oirentação 
sexual, entre outras. 
 

Competência - Qualificar as expectativas dos cidadãos de forma adequada 
✓ Decodificar a expectativa do cidadão em uma solicitação clara e objetiva; 
✓ Realizar ações de coleta e registro das informações fornecidas pelos cidadãos, 

conforme critérios estabelecidos pela unidade de Ouvidoria; 
✓ Consolidar e analisar as informações obtidas por meio do atendimento ao 

cidadão. 
 
Competência - Responder aos cidadãos 

✓ Encaminhar ao cidadão resposta de qualidade e fácil compreensão; 
 

2.4 O QUE FAZER AO PRESTAR ATENDIMENTO 

 

CASO PRÁTICO 
Projeto “Guardiões da Humanização”, da Irmandade Misericórdia Santa casa de 

Limeira4 
 

A prática consiste na visita aos leitos dos usuários internados no hospital, pelos 

membros do grupo intitulado “Guardiões da Humanização”, para identificar e reduzir as 

não conformidades verificadas no tratamento dado aos usuários, e, assim, aumentar o 

nível de satisfação com este serviço de saúde.  

                                                           
4 O Projeto “Guardiões da Humanização”, da Irmandade Misericórdia Santa casa de Limeira, foi 2º lugar 
no II Concurso de Boas Práticas da Rede de Ouvidorias, na categoria Categoria C – Metodologias 
Inovadoras no Tratamento de Manifestações de Ouvidoria. Para conhecer os projetos vencedores, 
acesse o link: https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/ganhadores-ii-
concurso-de-boas-praticas  

https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/ganhadores-ii-concurso-de-boas-praticas
https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/ganhadores-ii-concurso-de-boas-praticas


Os integrantes do grupo identificam-se com um crachá padronizado onde se lê 

“Guardões da Humanização”.  O crachá tem o objetivo propiciar liberdade ao usuário 

quanto a relatos que, dependendo da função do trabalhador, poderiam causar 

constrangimentos ao usuário, prejudicando o relato de oportunidades de melhoria. Os 

Guardiões também se identificam aos pacientes com o primeiro nome, informam o 

objetivo exclusivo da visita e se colocam à disposição para auxiliar em qualquer 

necessidade. 

O grupo conta com 15 trabalhadores de diferentes especialidades - Farmácia, Nutrição, 

Segurança do Trabalho, Qualidade, Nutrição, Laboratório, Higienização e Serviço Social 

– que passam por treinamento específico. O trabalho consiste em visitar uma unidade 

de enfermaria para atendimento de usuários adultos, na maioria dentro das 

especialidades de Clínica Médica e Oncologia. Lá, realizam a “Escuta Qualificada”, por 

meio da qual buscam identificar problemas no atendimento prestado. 

Os Guardiões observam as condições de higiene e identificação do leito, se o usuário 

possui itens pessoais de higienização pessoal, se recebe visita, como está sendo 

atendido, se possui entendimento quanto ao tratamento (se sente falta de 

informações), se consegue se alimentar, se tem acompanhante, se precisa localizar 

alguém, etc. 

Após a visita, os “Guardiões” se dirigem ao posto de enfermagem para as devidas 

anotações e se reúnem para discussão dos casos abordados. Em seguida, acionam o 

Líder da unidade para ações corretivas quando não conformidades são encontradas. 

Como resultados alcançados, o percentual de não conformidades (n° de não 

conformidades x 100/n° de visitas realizadas) reduziu de 55,9%, verificados no primeiro 

mês  da prática da Escuta Qualificada, para 33,9% no oitavo mês.  

 

Também foi possível observar um aumento da satisfação do usuário, especificamente 

na unidade onde foi desenvolvida a Escuta Qualificada pelos Guardiões da Humanização. 

 



 

 

Para conhecer a descrição completa desta prática, acesse o link: 

https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/arquivos-

concurso-de-boas-praticas/ganhadores-do-ii-concurso-de-boas-praticas/2a-ficha-de-

inscricao-irmandade-miseicordia-santa-casa-de-limeira.pdf 

 

O Projeto “Guardiões da Humanização”, da Irmandade Misericórdia Santa casa de 

Limeira, é um exemplo de atendimento prestado ao cidadão em um momento sensível 

e muito delicado. Esse exemplo é interessante porque mostra a importância de se 

acolher e prestar atendimento digno e a todos. Não se esqueça do que vimos no Módulo 

I: estabelecer uma relação empática é um fator essencial para a excelência no 

atendimento ao público. O tema é, por vezes, negligenciado, mas a utilização adequada 

dessa habilidade no momento em que estamos lidando com o usuário é fundamental.  

 

Importante lembrar que a Lei nº 13.460/2017 e o Decreto nº 9.492/2018 trouxeram 

novas obrigações sobre o atendimento ao usuário dos serviços públicos. No caso da Lei 

nº 13.460/2017, essas obrigações valem para as ouvidorias dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário da União, dos estados, do DF e dos municípios, e, no caso do 

Decreto nº 9.492/2018, as regras valem às ouvidorias do Poder Executivo Federal. 

https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/arquivos-concurso-de-boas-praticas/ganhadores-do-ii-concurso-de-boas-praticas/2a-ficha-de-inscricao-irmandade-miseicordia-santa-casa-de-limeira.pdf
https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/arquivos-concurso-de-boas-praticas/ganhadores-do-ii-concurso-de-boas-praticas/2a-ficha-de-inscricao-irmandade-miseicordia-santa-casa-de-limeira.pdf
https://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/arquivos-concurso-de-boas-praticas/ganhadores-do-ii-concurso-de-boas-praticas/2a-ficha-de-inscricao-irmandade-miseicordia-santa-casa-de-limeira.pdf


Vejamos, abaixo, algumas dessas obrigações e dicas sobre o que fazer ao prestar um 

atendimento:  

▪ Receba o cidadão com uma saudação: “Bom dia!”, “Boa tarde!”, demonstrando 

cordialidade e educação.  

▪ Apresente-se, pergunte o nome do cidadão e a forma como ele deseja ser 

tratado. O cidadão deve ser tratado pelo nome, antecedido pelos pronomes 

senhor ou senhora, independente da sua idade, ou pelo título com o qual se 

identificou (doutor, professor etc.).  

▪ Somente exija a certificação da identidade do usuário quando a resposta à 

manifestação implicar o acesso a informação pessoal própria ou de terceiros (art. 

15 do Decreto nº 9.492/2018).  

▪ Lembre-se que, desde a edição do Decreto 9.723/2019, o CPF é suficiente e 

substitutivo para a apresentação de números de inscrição existentes em bases 

de dados públicas federais. 

▪ Se o cidadão não se identificar, trate-o sempre por senhor ou senhora e informe 

que a demanda somente poderá ser cadastrada como comunicação de 

irregularidade (sem possibilidade de acompanhamento), ou, quando for o caso, 

informe que não pode fornecer informações pessoais ou sobre o andamento de 

manifestação sem comprovação de identidade. O art. 10 da Lei nº  13.460/2017 

exige que a manifestação dirigida à ouvidoria contenha a identificação do 

requerente. 

▪ Registre no “Formulário para atendimento” da ouvidoria os dados iniciais 

necessários (data, horário, nome, e-mail, telefone para contato).  

▪ Sempre inicie a conversa com uma atitude amigável e prestativa: “Em que posso 

ajudá-lo?”.  

▪ Esvazie a mente de ideias pré-concebidas e julgamentos. 

▪ Tenha paciência ao ouvir o cidadão. Jamais o interrompa, discuta ou seja 

agressivo com ele. Mantenha a calma mesmo com pessoas menos educadas. 



▪ Lembre-se que problemas que possam parecer pequenos para nós tornam-se 

grandes para quem está em uma situação delicada ou de stress  emocional. 

▪ Procure identificar de forma precisa as necessidades do cidadão e esforce-se 

para orientá-lo, auxiliá-lo e conduzi-lo ao atendimento de sua demanda. 

▪ Trate a todos com igualdade, cortesia, respeito e urbanidade.  

▪ Pronuncie as palavras de maneira clara, correta e compreensível, use um tom 

moderado.  

▪ Ao se expressar, utilize linguagem cidadã, ou seja, clara, acessível e de fácil 

compreensão. 

▪ Seja assertivo. Procure transmitir as informações de maneira rápida e correta.  

▪ Discuta apenas assuntos profissionais.  

▪ Se você não tiver resposta para a questão, procure a solução e dê um retorno à 

pessoa atendida. Nunca a deixe sem reposta. 

▪ Complete o registro no “Formulário para atendimento” com o resumo da 

situação, precedentes e pendências, se houver. 

▪ Ao finalizar o atendimento, despeça-se com frases gentis e que demonstrem 

disponibilidade: “Tenha um bom dia”, “Até logo”, “Continuamos à disposição”.  

▪ Lembre-se: no caso das ouvidorias federais, sempre registre no “e-Ouv” a 

manifestação recebida e a resposta fornecida ao cidadão. 

 

 

 

A nobre arte de concordar com as pessoas 

 



Uma poderosa forma de criar empatia é concordar com as pessoas. Observar atitudes 

ou escutar opiniões com as quais você possa concordar irá facilitar uma eventual 

mudança de posicionamento perante outros momentos. No dia a dia de uma ouvidoria, 

por exemplo, se você pretende informar a respeito de alguma situação, você pode 

encontrar resistência se disser à pessoa simplesmente que ela está errada. Lembre-se: 

a pior coisa que você pode fazer se quiser convencer alguém a adotar suas opiniões é 

confrontá-la diretamente (Fexeus, 2013). 

As palavras “se eu estivesse na sua situação, pensaria como você” podem operar 

maravilhas para a construção de uma relação baseada na empatia. Por isso, sempre que 

possível, o agente público responsável pelo atendimento deve tentar colocar-se no lugar 

do cidadão para melhor orientá-lo sobre sua situação ou problema.  

Após manifestar concordância em relação ao posicionamento da outra pessoa, o desafio 

passa a ser de conduzi-la em direção a um estado emocional mais adequado quanto a 

uma nova abordagem ou ideia apresentada por você, estabelecendo uma base sólida 

para a resolução do problema ou situação de forma conjunta. 

Na tarefa de buscar pontos de concordância com o cidadão, você precisará tomar 

cuidado para não passar a ele a falsa sensação de que seu problema será resolvido 

quando isso não for possível. É preciso ainda ter atenção para não reforçar 

posicionamentos em prol do conflito. Lembre-se de que você é um agente público, e 

que deve trabalhar pela melhoria do serviço público, e não apenas criticá-lo. 

 

2.5 ATITUDES QUE DEVEM SER EVITADAS NO ATENDIMENTO  

 

 

No momento do atendimento, é importante evitar qualquer atitude que possa 

transparecer falta de interesse, desprezo ou grosseria. Não se trata de reforçar o bordão 

“o cliente tem sempre razão” até porque não estamos lidando, aqui, com uma relação 

de consumo. Trata-se, na interação entre cidadão e ouvidoria, de uma relação 

democrática, e que, por isso, demanda a compreensão do ser humano que busca a 

ouvidoria como um sujeito de direitos, que deve, nessa condição, ser respeitado.  

Por isso, é importante seguir as seguintes recomendações no atendimento na ouvidoria: 



▪ Não faça juízos de valor sobre a vida do cidadão. Atente-se aos direitos que ele 

tem e a como a ouvidoria pode atuar para que esses direitos sejam garantidos, 

sem preconceitos; 

▪ Nunca faça quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da 

apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Essa conduta é vedada pela 

Lei nº 13.460/2017 (art. 10, § 2º); 

▪ Nunca se refira ao cidadão como: querido, fofo, gracinha, amigo, meu filho, etc;  

▪ Não fale baixo, nem gritando. Use um tom moderado; 

▪ Evite falar pegando nas pessoas e mantenha uma distância razoável;  

▪ Evite dar gargalhadas. E, também, não gesticule demais;   

▪ Não atenda seu celular durante o atendimento;  

▪ Não fique remexendo papéis, nem falando ao telefone enquanto atende o 

cidadão;  

▪ Não coma enquanto estiver em atendimento. O som de uma simples bala, 

chiclete ou pastilha pode ser percebido;  

▪ Evite tossir, espirrar, bocejar para não ser considerado mal-educado; 

▪ Evite demonstrar irritação, cansaço, preocupação, insegurança, fragilidade 

emocional; 

▪ Não reclame do salário, da vida, da família e do mundo, esqueça seus problemas 

pessoais;  

▪ Jamais fale mal da instituição, do chefe, dos colegas ou de outras pessoas. Não 

faça fofocas. 

▪ Não pareça apático ou aja com má vontade: o cidadão precisa sentir que o 

servidor está interessado na solução de sua demanda; 

▪ Não seja frio: o cidadão precisa se sentir acolhido; 



▪ Evite agir de forma automática: o cidadão precisa sentir que foi escutado e que 

a resposta dada é personalizada, atende à sua necessidade específica, não se 

tratando de mera repetição;  

▪ Não se escuse da responsabilidade: o cidadão precisa saber que está falando com 

quem pode, de alguma forma, apoiá-lo para encontrar resposta à sua demanda; 

▪ Não divulge a identidade do requerente a pessoas não autorizadas - essa é uma 

informação pessoal, protegida com restrição de acesso nos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011; 

▪ Em nenhuma hipótese recuse o recebimento de manifestações formuladas nos 

termos da Lei nº 13.460/2017, sob pena de responsabilidade do agente público 

(art. 11 da Lei nº 13.460/2017). 

 

2.6 COMO DEVEMOS AGIR EM DETERMINADAS SITUAÇÕES  

 

CASO PRÁTICO 
“Como responder a uma questão fora dos cânones”5 

 

[...] A Ouvidoria-Geral do então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI 

recebeu uma manifestação muito bem elaborada, enviada por um cidadão que 

identificava sua atividade profissional e solicitava apoio para desenvolver um 

experimento que, assegurava, permitiria demonstrar a existência da alma. Embora esse 

tipo de solicitação tivesse uma elevada probabilidade de ser rejeitada “in limine”, ou de 

ser qualificada como “não pertinente”, considerou-se que deveria ser respondida com 

o mesmo nível de qualidade com que foi apresentada.  

Vários aspectos foram considerados e a resposta da Ouvidoria para esta questão acabou 

servindo como uma espécie de parâmetro para outras questões do mesmo gênero, 

basicamente aquelas que solicitavam financiamento com probabilidade zero de 

atendimento. Esta situação ocorreu pouco tempo após o início das atividades da 

Ouvidoria, quando ainda existiam algumas dúvidas sobre o procedimento-padrão a 

                                                           
5 Elaborado por Raimundo Tadeu Corrêa, ex-Ouvidor-Geral do então Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação – MCTI, como contribuição ao projeto “Casoteca de Ouvidoras Públicas”, da Ouvidoria-Geral 
da União (OGU), em 2011. 



adotar em questões para as quais não houvesse a possibilidade de indicar algum 

procedimento favorável aos interesses do cidadão.  

Estabeleceu-se, inicialmente, que a resposta deveria ser elaborada com absoluto 

respeito ao cidadão. Pela desenvoltura de seus argumentos na apresentação da 

proposta, parecia claro que ele teria consciência do risco de ser interpretado de forma 

equivocada. Tratava-se, então, de lhe responder com todo o respeito possível. Esse 

princípio, aliás, deve balizar qualquer resposta da Ouvidoria. Mesmo quando se trata de 

casos mais singulares, como situações que apontam perseguição por discos voadores ou 

implantes de biochips que provocariam interferência cerebral. Nesses últimos casos é 

muito simples registrar-se que o ministério para o qual as demandas foram 

encaminhadas não trata dos assuntos nelas abordados. No entanto, quem escreve a 

uma Ouvidoria, excetuando-se os casos de chistes ou provocações, presumivelmente o 

faz dentro de uma expectativa de ser atendido ou de ter pelo menos uma resposta 

formal.  

No caso do experimento para provar a existência da alma, considerou-se também a 

necessidade de tratar a demanda como qualquer outra de cunho científico. Há uma 

imensa bibliografia acerca das relações entre ciência e religião, sendo desnecessária 

qualquer elucubração maior sobre o assunto. Deu-se por aceito e pronto.  

O mais significativo, porém, seria como construir a resposta. A resposta padronizada 

informa que o ministério não apoia diretamente o desenvolvimento de projetos ou de 

novas tecnologias, tarefa que fica a cargo de suas agências de fomento: CNPq – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e FINEP – Financiadora de 

Estudos e Projetos. Ambas oferecem oportunidades por meio de editais temáticos. No 

caso específico dos “inventores independentes”, informa-se que a Lei nº 10.973, de 

02/12/2004, a chamada Lei da Inovação, indica a procura de orientação em algum 

núcleo de inovação tecnológica (NITs) de uma universidade federal, que são os órgãos 

de entrada para auxílio a esse tipo de solicitação. Esta seria, portanto, a resposta-

padrão. Porém, para o caso em tela, ela implicaria na necessidade de um contato pessoal 

do interessado com os cientistas dos NITs, o que, para o tipo de trabalho pretendido na 

questão que estamos examinando, seguramente seria penoso e sujeito talvez a alguma 

desconsideração.  

Optou-se pela resposta clássica, mas acrescentando alguma coisa sobre as 

possibilidades e direitos do cidadão. Informou-se que as agências de fomento 

consideravam normalmente solicitações apresentadas por grupos científicos 

consolidados, os quais, por se tratar de concorrência por recursos escassos, não seriam 

todos contemplados. Complementou-se a resposta com o comentário de que as chances 

de um pesquisador isolado, não pertencente a grupos de pesquisa acadêmicos, seriam 

praticamente iguais a zero.  



Foi assim que se construiu um padrão de resposta que passou a ser adotado, naquele 

período, nos casos em que as solicitações de financiamento se referissem a pesquisas 

não-acadêmicas. Fundamentalmente, três considerações básicas: (1) respeito ao 

cidadão, sempre; (2) informação técnica esclarecedora das possibilidades; e (3) uma 

informação adicional sobre as chances de êxito, de modo a evitar que algum tipo de 

expectativa seja criada, o que poderia resultar em uma reversão de expectativas e uma 

frustração ainda maior e desnecessária.  

 

Caso disponível na Casoteca de Ouvidorias Públicas. Acesse o link 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca 

 

Como ilustra o caso apresentado, diferentes situações e contextos podem estar 

presentes na atividade cotidiana de atendimento ao cidadão, e é fundamental que a 

equipe de ouvidoria esteja preparada e exercite ao máximo suas competências humanas 

para oferecer ao cidadão um tratamento digno e respeitoso, independentemente do 

tema objeto da manifestação.  

É importante salientar, no entanto, que há situações em que nem mesmo o exercício 

pleno da competência profissional pelo atendente da Ouvidoria Pública pode resultar 

num diálogo franco e produtivo com o usuário. Assim como não se admite que o servidor 

desrespeite o cidadão, não se pode aceitar, de maneira nenhuma, qualquer forma de 

desrespeito ao funcionário.  

Diante desses casos, é recomendável que o atendente identifique certos limites, 

enunciando-os quando possível ao cidadão, de modo a não permitir danos irreparáveis 

à instituição e as pessoas envolvidas. 

Tais situações acabaram, entre outros fatores, por justificar, ao longo dos anos, uma 

indisposição ao diálogo, que se institucionalizou como padrão de conduta na 

Administração Pública brasileira.  

Cartazes fixados sobre guichês e balcões de atendimento advertindo os usuários de que 

“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos, ou multa” (Art. 331 do Código Penal) ilustram com 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/casoteca


clareza tal indisposição. Associada à “cara amarrada” do servidor atrás do balcão, a 

advertência sempre foi lida como ameaça, como ataque, e não como defesa. 

É necessário romper com o círculo vicioso e estimular o diálogo, o respeito e o 

reconhecimento mútuo entre os profissionais das Ouvidorias Públicas e os cidadãos. 

Abaixo, relacionamos alguns exemplos de situações delicadas e procedimentos que 

podem ser adotados pelos profissionais das ouvidorias públicas. Confira e reflita. 

 

Pessoas que gritam, ofendem e/ou ameaçam.  

Escute atenciosamente e com interesse. Estabeleça limites e opções. Nesses casos, 

podem-se adotar as seguintes posturas por parte dos atendentes: 

“Caso continue me desrespeitando serei obrigado a interromper o atendimento”. 

“Posso ouvi-lo atentamente desde que o(a) senhor(a) fale baixo e evite ofensas”. 

Retire-se, então, do ambiente. Se necessário, peça ajuda. 

 

Pessoas menos favorecidas 

Muitas vezes seremos chamados a atender cidadãos com baixo nível de instrução ou 

com muito pouco recurso, situação que muitas vezes nos sensibiliza. Em que pese nos 

sentirmos afetados, é importante lembrar que estamos atuando como representantes 

do Estado, que tem como função atender a todos os cidadãos, por meio de políticas e 

órgãos especializados. Assim, nosso objetivo, respeitada a esfera de competências da 

instituição, é utilizar a realidade observada para sugerir alterações estruturadoras das 

políticas públicas. Não se deve doar vestimentas ou dinheiro a esses cidadãos. Os 

serviços de assistência social devem ser sugeridos, quando observada essa necessidade. 

 

Pessoas que solicitam orientação relatando fato pouco provável.  

Procure interpretar a demanda e respondê-la a partir da perspectiva da promoção e 

realização dos direitos humanos. 

Veja um exemplo real. No final do ano de 2012, a mídia noticiou uma profecia 

relacionada ao “fim do mundo”. Uma cidadã procurou uma unidade da ouvidoria pública 

e perguntou: “O que devo fazer quando o mundo estiver acabando?”. O atendente, após 

discutir o caso com a equipe, formulou a seguinte resposta: “Pelo que entendi, a 

 



Senhora busca informações sobre serviços e equipamentos públicos que prestam auxílio 

emergencial em caso de catástrofes naturais. Aqui está uma lista com tais serviços e 

equipamentos, caso necessário”. 

 

Pessoas que relatam histórias aparentemente inverossímeis.  

Não julgue ou avalie o usuário. Escute atentamente. 

Faça perguntas (de forma não ameaçadora ou com desdém) para esclarecer as dúvidas 

e buscar o nexo entre os acontecimentos. Anote criteriosamente o relato e descreva, no 

formulário, os pontos controversos. Se necessário, peça ajuda e leve o caso para ser 

discutido em equipe. 

 

Pessoas com transtornos mentais.  

Caso o usuário seja pessoa com transtorno mental e venha a apresentar comportamento 

instável, pergunte sobre a residência e a existência de vínculos familiares e 

comunitários. Em caso de emergência, acione a Brigada. 

 

Pessoas gravando o atendimento 

Observe se o cidadão está gravando o atendimento. Em caso afirmativo, interrogue 

sobre sua motivação e objetivo. Em se tratando de denúncias, especialmente, cuide para 

que nenhuma de suas falas sejam parciais. Infelizmente teremos de lidar com alguns 

cidadãos mal-intencionados. Não emita opiniões que possam ser utilizadas como 

determinações da sua instituição.  

 

Dinâmica: 
Como devemos agir em determinadas situações de atendimento presencial 

 
 
 



2.7 ATENDIMENTO POR FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

 

O Decreto nº 9.492/2018 estabelece, em seu art. 16, que as manifestações devem ser 

apresentadas preferencialmente em meio eletrônico, por meio do Sistema 

Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo federal - e-Ouv, de uso obrigatório 

pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. Esses órgãos e 

entidades também devem disponibilizar o acesso ao e-Ouv em seus sítios eletrônicos, 

em local de destaque. 

Caso a manifestação seja recebida em meio físico, a ouvidoria federal deve promover a 

sua digitalização e a sua inserção imediata no e-Ouv. Esse procedimento é muito 

importante para manter as estatísticas do Poder Executivo Federal confiáveis e atuais, 

bem como para dar transparência ao atendimento e ao tratamento das manifestações 

dos cidadãos, em especial no que se refere ao cumprimento de prazos e outros 

parâmetros estabelecidos pelas normas vigentes – como a Lei nº 13.460/2017, que 

dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

públicos da administração pública e o próprio Decreto nº 9.492/2018, que a 

regulamenta no nível federal. 

No dia 1º de agosto de 2019, a Controladoria-Geral da União lançou o Fala.BR, sistema 

informatizado que resulta da fusão entre o e-Ouv e o e-SIC. Por meio do novo sistema é 

possível tratar, em ambiente único, as manifestações de ouvidoria, solicitações de 

simplificação e pedidos de acesso à informação. A nova solução permite ao usuário o 

acesso integrado, por meio de acesso único, e deve ser utilizado pelas ouvidorias e 

serviços de informações ao cidadão para oferecer respostas aos diversos tipos de 

manifestações 



As dicas, orientações e técnicas aprendidas até aqui se aplicam também à comunicação 

escrita, cujo uso vem se tornando cada vez mais comum no dia a dia das ouvidorias, já 

que, em razão da evolução tecnológica, o atendimento à distância tem se consolidado 

como a mais difundida forma de atendimento ao cidadão.  

A necessidade de comunicação escrita por parte da ouvidoria pode surgir na resposta a 

uma simples mensagem eletrônica, carta ou mesmo a manifestação recebida por meio 

das redes sociais. Algumas vezes, a interação com o usuário ocorre somente por escrito, 

e em outras ela se dá em substituição ou complementação ao atendimento presencial 

ou telefônico. 

Atenção! É necessária uma atenção especial na elaboração das respostas-padrão, pois 

o cidadão pode ter a percepção de que não está recebendo um atendimento 

personalizado ou que a resposta recebida não reflete a sua manifestação. Se isso 

acontecer, provavelmente o usuário não procurará mais o serviço. 

Também é importante que a ouvidoria comunique-se de forma cordial, o que é 

especialmente importante para “quebrar” um pouco da frieza característica de 

comunicações eletrônicas e, assim, fazer com que o cidadão se sinta acolhido e 

respeitado.  

Como exemplo de cordialidade, a ouvidoria deve empregar cumprimentos, 

agradecimentos e palavras que denotem disponibilidade, acolhimento e gentileza com 

o manifestante, tais como “Bom dia”, “É um prazer receber sua manifestação”,  

“Estamos à disposição”, “Agradecemos a sua participação”; “Atenciosamente”. 

Um texto todo escrito em “caixa alta” e/ou outras formas de grafismo/pontuação que 

demonstrem agressividade, ou comentários irônicos que menosprezem o manifestante, 

sobrepõe-se negativamente à cordialidade utilizada nos cumprimentos. 

A boa prática também recomenda chamar o interlocutor pelo seu nome, ao invés de 

simplesmente utilizar os vocativos “prezado(a)”, “prezado(a) demandante”, “prezado(a) 

senhor(a)”, etc. 

Exemplo:  

Boa tarde, Sr. Reinaldo. 



A sua manifestação é muito importante para nós. O seu elogio foi muito bem recebido 

pela CGOUV! Todos agradecem! 

Qualificar a resposta dada pelo setor interno também é fundamental. A ouvidoria não 

pode atuar como mero intermediador das respostas encaminhadas pelas unidades 

internas do órgão, mas, sim, buscar respostas satisfatórias para o cidadão. Desse modo, 

uma resposta entregue ao manifestante desprovida de conteúdo significativo não pode 

ser aceita apenas pela justificativa que foi a informação prestada pelo "setor 

competente".   

Existe, por vezes, uma distância entre a resposta substancialmente razoável (e, 

portanto, boa) e a expectativa do manifestante. Por exemplo, o cidadão que denucia um 

ilícito tem por expectativa a demissão e prisão dos envolvidos. No entanto, a resposta 

conclusiva minimamente razoável, num primeiro momento, é a informação se a 

denúncia foi acatada ou não e para qual órgão apuratório a matéria foi remetida. Num 

outro exemplo, o usuário que reclama do atraso da concessão de sua aposentadoria 

almeja ter seu benefício concedido quando da resposta da ouvidoria. Se isso não for 

possível, uma resposta conclusiva minimamente razoável deve indicar os motivos da 

demora, quais as medidas que estão sendo adotadas para solução do caso e qual o prazo 

esperado para a decisão final.  

É papel da ouvidoria analisar a qualidade das respostas oferecidas pelas áreas internas 

competentes, podendo ajustá-las ou solicitar retificação. De acordo com as orientações 

dos manuais e capacitações da OGU/CGU, bem como a normatização pertinente, a 

resposta conclusiva deve : 1) esclarecer sobre a relação entre a manifestação e o modo 

como foi tratada; 2) informar a decisão do orgão/entidade, isto é, o ato administrativo 

final adotado em função da manifestação; e 3) informar a autoridade ou área 

responsável responsável pela análise e decisão. 

Lembrando que as manifestações devem ser respondidas, sempre, em linguagem clara, 

objetiva, simples e compreensível, também definida como “linguagem cidadã”. 

Imagine, por exemplo, que um cidadão dirija uma manifestação a uma ouvidoria pública 

e receba uma resposta começando com a expressão “acusamos o recebimento da sua 

manifestação...”. O uso dessa expressão é muito frequente nos órgãos e entidades nas 



respostas a ofícios e outras comunicações oficiais, mas já houve casos em que ouvidorias 

receberam ligações do cidadão perguntando do que ele estava sendo acusado. 

 

Um dos principais aspectos da linguagem cidadã é apresentar um texto de fácil leitura a 

partir da identificação do nível sociocultural do manifestante, compreendido na forma 

que escreveu sua manifestação. 

 

Observar se a linguagem textual “espelha” a linguagem utilizada pelo/a manifestante, 

isto é, se o nível de simplicidade ou complexidade presente na manifestação possibilita 

que a resposta: 

a. seja mais formal (com vocabulário cerimonioso); 

b. seja menos formal (utilize emojis, por exemplo); 

b. utilize estrangeirismos; 

d. utilize termos técnicos e siglas (burocratês, por exemplo); ou 

e. utilize regionalismos (com expressões populares como “Balaio de gato”, “azuretado”, 

“Guacho”e “Égua”, por exemplo). 

 

Exemplo:  

Adelaide, bom dia! 

      Para conseguir o seu atendimento na Agência do Ministério X, a senhora deve ligar 

para o telefone 000-0000 e falar que precisa “fazer o agendamento para sua consulta”. 

    Não existe outro jeito de conseguir o seu atendimento.  Por isso, a senhora não 

conseguiu ser atendida no dia 1 de abril. 

      Caso a senhora tenha dificuldade para usar o telefone, peça alguém da sua 

confiança para ligar e “fazer o agendamento da sua consulta”, com a senhora por 

perto com o seu documento de identidade. Isso é importante porque será preciso 

passar algumas informações que estão nesse documento. 

     Fazendo dessa forma a senhora será atendida por nós! 

    Atenciosamente, 

Equipe de Ouvidoria do Ministério X 

 



A linguagem inclusiva, por sua vez, é aquela que não usa expressões preconceituosas 

ou ofensivas a indivíduos ou grupos. Esse cuidado deve ser tomado com diversos grupos 

sociais. Por exemplo, várias expressões comumente usadas têm origem racista e 

continuam reproduzindo o racismo, como: ‘a coisa está preta’, ‘inveja branca’, ‘cabelo 

ruim’, ‘dia de branco’. Para se referir a pessoas com deficiência, jamais use termos 

pejorativos como ‘aleijado’ ou ‘inválido’, use, preferencialmente, a expressão ‘pessoa 

com deficiência’, que é a adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Diga 

‘homossexualidade’ e nunca ‘homossexualismo’. Em geral, transexuais usam um nome 

social, que é diferente daquele que consta nos documentos oficiais. Nesse caso, 

pergunte como a pessoa gostaria de ser chamada. 

 

É preciso ter bastante cuidado na elaboração de resposta, em especial quanto ao uso de 

expressões que são corriqueiras na Administração Pública, mas que podem parecer 

estranhas ao usuário. 

 

Dinâmica sobre Resposta Inadequada 

 

2.8. ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

 

Os princípios e técnicas que estudamos até agora também se aplicam ao atendimento 

por telefone, tanto ao prestado diretamente pela ouvidoria quando pelas centrais de 

atendimento. 

O atendimento telefônico tem como vantagens a rapidez com que os casos são 

resolvidos, a facilidade de acesso ao órgão ou à entidade e o oferecimento de uma 

reposta imediata, quando isso for possível. Entretanto, é preciso observar a linguagem 

utilizada nas respostas e a postura do atendente. 

 



Importante ressaltar que a Instrução Normativa nº 7/2019 definiu como obrigação, a 

todos os órgãos e entidades federais que fazem uso do e-Ouv, registrar nesse sistema 

toda manifestação recebida por outros meios como carta, telefone, atendimento 

presencial, entre outros (art. 4º, II). 

 

2.8.1 DICAS ÚTEIS PARA ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

 

É importante que a pessoa responsável pelo atendimento telefônico esteja 

devidamente treinada, pois é muito fácil que o cidadão acabe irritado justamente pelas 

dificuldades técnicas e de expressão características desse meio de comunicação. Além 

disso, é comum que o atendente se disperse e perca o foco no que está sendo dito pelo 

interlocutor. Para mitigar esse problema, trazemos, abaixo, algumas dicas para obter 

um atendimento satisfatório pelo telefone.  

▪ Não deixe o telefone tocando por muito tempo, no máximo 3 toques. Acima 

disso pode demonstrar descaso;  

▪ Não atenda com um simples “alô”, mas sim com o nome da unidade, nome da 

pessoa que está atendendo e uma saudação;  

▪ Mesmo que atenda ao telefone inúmeras vezes, para o cidadão é a primeira 

vez;  

▪ Não coma, fume, beba ou masque chiclete enquanto estiver falando ao 

telefone;  

▪ Não utilize o tom da voz muito alto, nem com muita velocidade, fale de forma 

pausada e pergunte se está sendo compreendido;  

▪ Sempre espere o cidadão desligar o telefone primeiro;  

▪ Não fale com outras pessoas ao mesmo tempo enquanto fala ao telefone com 

o cidadão;  

▪ Anote o nome da pessoa com quem está falando para não se confundir;  



▪ Tenha sempre papel e caneta ao lado do telefone, bem como todas as 

informações e dados necessários para não precisar pedir para aguardar a cada 

pedido;  

▪ Se o cidadão liga irritado porque já foi transferido inúmeras vezes e não 

consegue ser atendido, mantenha a calma e deixe-o falar, ouça atentamente, 

seja solidário e procure propor uma alternativa para o problema, sem fazer 

falsas promessas;  

▪ Não use diminutivos, nem chame o cidadão de “meu querido”, “meu irmão”, 

“meu filho”, etc.;  

▪ Tampe o bocal ou ponha o telefone na espera quando estiver perguntando o 

ramal ou a forma de fazer a transferência para o colega ao lado;  

▪ Anote os recados de forma completa (nome, telefone, local, etc);  

▪ Não é necessário dar muitas explicações sobre a ausência do Ouvidor ou o 

servidor da Ouvidoria (vida pessoal);  

▪ Não use gírias, jargões (“vou armar o maior barraco”);  

▪ O tom da fala deve ser correspondente ao que está dizendo;  

▪ Não fique em completo silêncio;  

▪ Tente descobrir o que já foi dito pelo cidadão para evitar que ele tenha de 

repetir novamente quando da transferência de ligação; 

▪ Reduza o tempo de espera do cidadão. É preciso que a equipe seja 

devidamente dimensionada e esteja preparada para lidar com muitas ligações 

em horários de pico; 

▪ Caso se adote um menu eletrônico, este deve ser eficiente e direcionar 

rapidamente o cidadão para o atendimento de que ele necessita.  

 

 

 



2.8.2 COMO USAR A VOZ 

 
 

Para o sucesso de um atendimento telefônico, são necessários alguns cuidados especiais 

relacionados com o tom da sua voz e também com o conteúdo da fala. 

 

A voz é uma ferramenta poderosa, principalmente no atendimento por telefone, pois 

neste tipo de atendimento ela não pode ser complementada por outra técnica de 

comunicação. Por isso, é fundamental adaptar-se ao modo como o interlocutor usa a 

sua voz. Não estamos falando de uma imitação perfeita, mas de um cuidado especial 

relacionado ao volume da voz, ritmo da fala, vocabulário utilizado e outros aspectos por 

meio dos quais seja possível estabelecer uma proximidade maior com o cidadão. 

 

Os principais elementos da fala, que merecem atenção especial por parte de quem 

trabalha com o atendimento, são os seguintes: 

 

✓ Tonalidade – voz profunda versus voz leve; 

✓ Plenitude – voz rica e plena versus voz delicada e sedutora; 

✓ Melodia – voz monótona versus voz melódica; 

✓ Ritmo – rápido versus lento; 

✓ Força e volume – fala mansa e baixa versus fala forte e alta. 

 

Costumamos falar numa velocidade equivalente ao nosso pensamento e compreensão 

das coisas. Se você falar devagar demais, entediará o ouvinte. Se falar rápido demais, 

poderá perdê-lo. Ao falar na velocidade certa, os seus pensamentos são expressos como 

palavras na mesma cadência na qual a pessoa está acostumada a pensar.  

 

Video de humor sobre Atendimento ao Cliente – Call Center 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jM7Ae6DVOfs 

Duração 6:09 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=jM7Ae6DVOfs


2.9 CENTRAIS DE ATENDIMENTO 

                                                                                     

 

A Instrução Normativa OGU nº 7, de 8 de maio de 2019, definiu que as unidades setoriais 

do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal (ouvidorias e unidades responsáveis 

por responder ao cidadão, quando não há ouvidorias) deverão prover meios para a 

integração à base de dados do e-Ouv de seus serviços externos para recebimento de 

manifestações de ouvidoria que porventura estejam operantes. 

Entende-se por serviço externo de recebimento de manifestações todo serviço 

contratado junto a pessoa jurídica de direito privado que contemple um ou mais dos 

seguintes objetos: 

• disponibilização e gestão de canal virtual, presencial ou telefônico para 

recebimento de manifestações; 

• atendimento ao usuário denunciante ou recebimento da manifestação; e 

• habilitação, triagem e qualificação da manifestação. 

As setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal deverão informar 

anualmente à Ouvidoria Geral da União sobre as medidas que estão sendo adotadas de 

mitigação de riscos para a salvaguarda dos direitos dos manifestantes usuários de tais 

serviços, assim como a justificativa para a manutenção da contratação.  

As empresas estatais também deverão adotar o e-Ouv como plataforma única de 

recebimento de manifestações de ouvidoria, engolbando, inslusive, as funções de canal 

de denúncias. A adoção integral ao e-Ouv deve ser seguida de ampla divulgação de seu 

acesso para investidores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em 

geral (art. 5º da Instrução Normativa OGU nº 17 de 3 de dezembro de 2018). 



A obrigatoriedade de integração à base de dados do e-Ouv de serviços externos para 

recebimento de manifestações de ouvidoria não se aplica às informações obtidas pelas 

unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal vinculadas a 

órgãos de regulação ou supervisão da prestação indireta de serviços públicos quando 

tais informações disserem respeito exclusivamente à relação de consumo entre o 

usuário e a concessionária ou permissionária do serviço. Nesses casos, deverão fornecer 

à Ouvidoria-Geral da União informações sobre as manifestações dos usuários de 

serviços públicos de prestação indireta, sempre que demandados. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando a ouvidoria trabalha com centrais de atendimento, muitas vezes são 

contratadas empresas especializadas nesse tipo de serviço que, por sua vez, contratam 

as atendentes e elaboram os scripts e roteiros de atendimento, normalmente com uma 

padronização na fraseologia. Como as empresas em geral não são especializadas em 

ouvidoria, as informações contidas nos scripts e roteiros podem não ser suficientemente 

claras para o cidadão. 

Caberá à ouvidoria, portanto, avaliar esse material, procurando identificar as reais 

necessidades do usuário que busca o atendimento. Além disso, os roteiros devem 

sempre prezar pela empatia, dedicando atenção e credibilidade ao cidadão em sua fala. 

Após esse acolhimento, será possível iniciar o atendimento, prestando os necessários 

esclarecimentos de forma clara e objetiva, ainda que o órgão não tenha competência 

para tratar aquela manifestação. 

É importante também que o atendente não apenas leia as informações constantes no 

roteiro ou script, mas explique o que for necessário de forma clara e educada, 

aprimorando a relação do usuário com o órgão. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Você sabia? 

Segundo o Relatório de Atividades da Ouvidoria-Geral da Previdência Social de 2016 

(hoje sob competência do Ministério da Economia), a Central de Atendimento 135 foi 

responsável por 62,88% do cadastro das manifestações em 2016, somando 133.578 

manifestações no ano. Ela constitui o principal canal de atendimento da Ouvidoria. A 



Central de Atendimento 135 possui três unidades físicas: Caruaru, Palmas e Salvador, 

sendo São Paulo o estado de onde partem a maior parte das manifestações.6 

Por sua vez, o Ministério da Cidadania possui uma Central Telefônica para atender a 

população, acessada pelo tridígito 121. No início do ano passado, o então Ministério do 

Desenvolvimento Social divulgou a estatística de que sua Central de Relacionamento 

respondia, em média, 10 mil dúvidas por dia - sendo 98% via telefone - sobre o Cadastro 

Único, programas como o Bolsa Família e demais políticas, ações e projetos do 

ministério. Além das demandas de usuários e beneficiários, a central também atende 

gestores e trabalhadores da área social em busca de esclarecimentos e orientações.7 

 

Jogo: Módulo II – Práticas de Atendimento em Ouvidoria 

MÓDULO 3: TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA OUVIDORIA 

 

Ao final desse módulo, você será capaz de:  

➢ Aprimorar o diálogo como instrumento para a resolução de conflitos; 

➢ Descrever as modalidades de resolução de conflito; 

➢ Reconhecer a ouvidoria pública como espaço de resolução de conflitos; 

➢ Aprender as condições da facilitação; 

➢ Entender o papel, os objetivos e os atributos do facilitador de resolução 

de conflitos; 

➢ Identificar as técnicas de resolução de conflitos aplicadas ao contexto das 

ouvidorias públicas; e 

➢ Compreender as vantagens do uso de instrumentos de resolução de 

conflitos nas ouvidorias. 

 

                                                           
6 Ouvidoria-Geral da Previdência Social. Relatório de Atividades Exercício 2016. Disponível em 
https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-Exercicio-
2016.pdf 
7 Notícia “Central de Relacionamento do MDS esclarece dúvidas de usuários e gestores”. Disponível em: 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/fevereiro/central-de-relacionamento-do-mds-
esclarece-duvidas-de-usuarios-e-gestores 

https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-Exercicio-2016.pdf
https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-Exercicio-2016.pdf
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/fevereiro/central-de-relacionamento-do-mds-esclarece-duvidas-de-usuarios-e-gestores
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/fevereiro/central-de-relacionamento-do-mds-esclarece-duvidas-de-usuarios-e-gestores


3.1 INTRODUÇÃO 

 

 
CASO PRÁTICO 1 

Atendimento Telefônico – Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

Empregado terceirizado da EBC, vigilante da empresa de segurança, entrou em contato 

com a ouvidoria, por telefone, solicitando atendimento de ouvidoria interna. O 

empregado alegou estar sofrendo perseguição por parte da coordenadora da rádio 

nacional no município “X”. O reclamante alegou também que a coordenadora entrou 

em contato com a empresa de segurança, cujo contrato com a EBC está sendo encerrado 

e com a outra empresa, que iniciará a prestação de serviço, recomendando que ele não 

fosse contratado/absorvido pela nova prestadora.  

O motivo do pedido de auxílio à ouvidoria, segundo ele, era para evitar o risco de ficar 

desempregado, com informações negativas que poderiam impedi-lo de conseguir 

emprego em outras empresas, já que o município é pequeno e a informação da 

recomendação negativa se tornaria pública. O terceirizado contestou a veracidade da 

informação de que faltou diversas vezes ao trabalho, conforme diz ter sido informado 

pela coordenadora. Por isso, fez BO na polícia. 

 

 

 

CASO PRÁTICO 2 
Atendimento Presencial – Ouvidoria da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) 

“Eu tento mesmo resolver os assuntos onde ninguém nessa vida já viu o que eu venho 

passando com a Anatel, e com operadoras de telefone uma que uma defensora pede 

para mandar sedex, sedex vai recebe e diz que não recebeu é a net e tem mais a gvt não 

passa a portabilidade para a oi, sedex vai e volta violado mesmo e tem mais mesmo a 

prefeitura promete cadeira de rodas motorizadas e agora não existe mais mesmo e tem 

mais a caixa econômica fala que meu nome está no SPC e tem mais eu não consegui 

pegar empréstimo por culpa desse monte de coisas que eu venho passando mesmo e 

tem mais mesmo é muita coisa mesmo”. 

 

Iniciamos este Módulo 3 com a apresentação de 2 casos práticos de ouvidoria e 

percebemos que muitas manifestações são fruto de um conflito instalado entre usuários 



de serviços públicos e a instituição ou entre atores internos à organização. A 

compreensão desse tipo de situação é importante para que ela seja tratada de maneira 

adequada e as técnicas de resolução de conflitos têm muito a contribuir com o 

desempenho da ouvidoria, devendo fazer parte de suas múltiplas habilidades. 

 

Os conflitos devem ser resolvidos de maneira produtiva, ou seja, com o objetivo de 

fortalecer a relação social na qual estão envolvidas as partes da disputa, a partir de 

valores, técnicas e habilidades específicas. Isso significa estimular as partes a 

desenvolverem soluções criativas que permitam a compatibilização de interesses 

aparentemente contrapostos.  

A divergência e o conflito são essenciais em uma sociedade livre. Não há como imaginar 

uma democracia plural sem a existência de desacordos e divergências relacionadas ao 

papel do Estado. Os choques entre as diversas concepções morais e políticas definem a 

nossa convivência como seres humanos.  

Uma Democracia somente pode ser considerada plural quando oferece condições para 

o respeito às divergências e aos desacordos entre as pessoas, por meio de 

procedimentos que permitam fazer do conflito um combustível para impulsionar 

mudanças sociais e permitir que os anseios dos diversos setores da população sejam 

atendidos pelo Estado.  

Mas o conflito já foi encarado como algo negativo, como uma causa de desagregação e 

desunião entre as pessoas. De acordo com este raciocínio, deveríamos buscar sempre 

eliminá-lo. Afinal, se ele apenas desagrega e dissolve laços, por que preservá-lo? Por que 

não criar uma comunidade em que todos pensam da mesma forma e perseguem os 

mesmos objetivos?  

Essa ideia pode até parecer atraente se não a analisarmos com cuidado. No entanto, a 

afirmação de que as pessoas devem ter opiniões idênticas pode conduzir a conclusões 

perigosas: afinal, a História nos mostra que o surgimento de práticas de supressão de 

divergências está associado, justamente, aos regimes totalitários, responsáveis por 

sufocar a divergência e impor a todos uma visão única de mundo, reprimindo quem 

pensa de maneira diferente.  



Conflitos e divergências sempre existirão, pois fazem parte da própria humanidade. O 

que é diferente é o tratamento que se dá a estes desacordos: enquanto democracias 

plurais respeitam os conflitos e institucionalizam processos de resolução pacífica, 

regimes autoritários os reprimem. Podemos dizer, portanto, que a existência do conflito 

é uma das formas pelas quais a nossa liberdade, enquanto integrantes de uma 

comunidade, se expressa. 

A função de uma democracia não é a eliminação do conflito; pelo contrário, um de seus 

objetivos é criar formas pacíficas de resolvê-lo, utilizando-o para produzir mudanças e 

melhorias nas relações sociais. Por isso se diz que a democracia é o regime político que 

permite a autorrealização e a autonomia das pessoas. 

Numa sociedade marcada pela exacerbada judicialização de conflitos, organismos 

públicos e privados que instituíram serviços de ouvidoria em suas estruturas revelam a 

opção pela construção de uma cultura que é favorável ao diálogo como instrumento de 

negociação e solução de conflitos. 

 

3.2 O DIÁLOGO COMO INSTRUMENTO PARA A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Considerando que grande parte das manifestações registradas na ouvidoria revelam 

uma insatisfação do usuário com a não prestação ou, com a prestação deficiente de um 

serviço público ou, uma dificuldade de convivência com outros cidadãos, situações essas 

geradoras de stress e embates, tem-se nessa seara o campo fértil para a construção de 

consenso e, consequentemente, dissolução da controvérsia. 

Como instrumento para a resolução de conflito, o diálogo é condição imprescindível 

para preservação das relações sociais. A comunicação, como você já sabe, exerce um 

importante papel na construção das relações sociais, e por isso o diálogo não violento 

constitui o fundamento de todas as formas consensuais de resolução de conflitos, 

viabilizando a escuta e considerando o ponto de vista do outro como uma contribuição 

a ser avaliada e levada em consideração. 

O diálogo convida seus participantes a se distanciarem de seus próprios interesses e 

necessidades e a trabalharem em prol dos interesses e necessidades de todos os 

envolvidos no conflito. Apenas comunicando-se as pessoas podem ser sensibilizadas 

para valorizar as diferenças e ampliar as alternativas de soluções que beneficiem a 

todos. 

Nessa linha, atuar na desconstrução do conflito gerado entre as pessoas, estimulando-

as a buscar soluções de benefício mútuo, potencializa o trabalho executado nas 

ouvidorias, criando um sistema de manejo sustentável, construído através de processos 



de facilitação de diálogos onde se reconhece a necessidade dos atores envolvidos, suas 

diferenças e aspirações, antes que a demanda adversarial se instale. 

 

Fomentar a cultura do diálogo e privilegiar mecanismos de solução de conflitos passa a 
ser, então, uma missão das instituições que priorizam a excelência no atendimento ao 
cidadão, as quais encontram nas Ouvidorias um ambiente propício para a busca do 
entendimento e da construção do consenso por parte dos envolvidos no conflito, 
contribuindo para a pacificação social e para a efetivação dos direitos. 

 

3.3 MODALIDADES DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO 

 

Diante do conflito, as partes têm basicamente três opções para resolver a questão: 

utilizando a força (autotutela), por meio do diálogo e do consenso (autocomposição) 

ou por meio da decisão de um terceiro (heterocomposição).  

 

 

 

 

Autotutela 

A autotutela é a modalidade de resolução de conflito através de ato de força e não do 

consenso entre as partes. O caso mais conhecido é a legítima defesa, que concede à 

pessoa que é injustamente agredida o direito de repelir pessoalmente a agressão, desde 



que o faça imediatamente e utilize meios moderados, ou seja, é a justiça sendo feita 

pelas próprias mãos. 

Assim, ainda hoje essa modalidade é encontrada no Direito brasileiro e podemos citar 

também como exemplos o direito a greve e a prisão em flagrante. Lembrando sempre 

que, em todos esses exemplos, há limites, portanto, não sendo respeitados esses 

limites, as ações de autotutela serão consideradas crimes, tendo em vista que a 

autotutela é medida excepcional. 

 

Heterocomposição 

A heterocomposição, por sua vez, ocorre quando uma terceira parte, no caso, um 

agente exterior que não está envolvido no conflito, é chamada para dar a solução. 

Exemplos de heterocomposição são a arbitragem e a resolução judicial /jurisdição. A 

seguir vamos falar um pouco sobre esses exemplos: 

A arbitragem é um método heterocompositivo em que as partes definem que uma 

pessoa ou entidade privada irá solucionar o seu problema, sem a participação do 

judiciário. Caracterizada pela informalidade, a arbitragem oferece decisões rápidas e 

especializadas para a solução de controvérsias. Para recorrer à arbitragem, as partes 

devem estabelecer em contrato (por cláusula arbitral) ou simples acordo (por meio de 

compromisso arbitral) que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar controvérsia 

existente ou eventual em vez de procurar o Poder Judiciário. A sentença arbitral tem o 

mesmo efeito da convencional, sendo obrigatória entre as partes.  

A resolução judicial, ou a jurisdição, caracteriza-se especialmente pela composição da 

lide por meio do Estado, que faz às vezes do terceiro alheio às partes. Este, por meio de 

pessoas especialmente autorizadas para agir em seu nome, diz qual é a solução mais 

adequada para a resolução do problema instaurado, sempre se pautando no seu próprio 

direito objetivo, visando a manter a paz social, única capaz de assegurar sua existência 

e a convivência mútua dos seres humanos. 

Autocomposição 

A autocomposição – modalidade de solução de controvérsias em que se insere a 

resolução consensual de conflitos – ocorre quando as próprias partes envolvidas no 

litígio conseguem chegar a uma solução, exercendo a autonomia da vontade. Quanto 

aos métodos autocompositivos, podemos citar a negociação, a conciliação e a mediação. 

Na negociação, as próprias partes conseguem, modificando espontaneamente os seus 

posicionamentos, chegar a um acordo. Já na conciliação e na mediação, a 

autocomposição é facilitada pela atuação de um terceiro.  



Na conciliação, temos a figura do conciliador, que auxilia as partes a chegar a um acordo, 

mas sem forçá-las, expondo as vantagens e desvantagens das suas posições e propondo 

saídas e alternativas para a controvérsia.  

 

Na mediação também temos a atuação de uma terceira pessoa, mas sua função é 

auxiliar as partes, mediante técnicas adequadas, a estabelecerem um canal de 

comunicação para que elas construam, por si, a composição do conflito da maneira mais 

satisfatória. A missão do mediador, portanto, é facilitar o diálogo das partes em conflito, 

mediante técnicas específicas. Por isso é que o mediador é, na prática, um facilitador.  

Na democracia participativa, os conflitos devem ser resolvidos de maneira produtiva, ou 

seja, com o objetivo de fortalecer a relação social na qual estão envolvidas as partes da 

disputa, a partir de valores, técnicas e habilidades específicas. Isso significa estimular as 

partes a desenvolverem soluções criativas que permitam a compatibilização de 

interesses aparentemente contrapostos. 

Os processos autocompositivos, como a negociação, a conciliação e a mediação, tendem 

a ser mais construtivos do que os outros. Isso porque esses métodos promovem a 

autonomia das pessoas, valorizando seus posicionamentos e suas posturas, e 

permitindo que elas próprias resolvam a controvérsia, sem imposições externas. 

Assista ao vídeo Como a mediação online vai transformar o Brasil, de Melissa Gava 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=n4RjbqPxZiE&t=169s 

Duração 12:58 minutos 

Melissa Gava, fundadora da "MOL-Mediação Online" - primeira plataforma 

especializada na resolução de conflitos jurídicos extrajudiciais do Brasil, irá falar sobre 

um assunto bem importante na pós modernidade: como iremos resolver nossos 

conflitos? Ela faz uma reflexão sobre a importância da mediação e dos métodos 

autocompositivos para transformação da resolução de conflitos no Brasil. 



3.4 A OUVIDORIA PÚBLICA COMO ESPAÇO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

A ouvidoria é instância de controle e participação social, e, portanto, pode ser 

compreendida como uma instituição que auxilia o cidadão em suas relações com o 

Estado. Ao mediar o acesso a bens e serviços públicos, as ouvidorias se legitimam como 

importante instrumento de gestão para a Administração Pública, que tem a 

oportunidade de aperfeiçoar suas perspectivas e ações, bem como subsidiar a 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. 

 

Ao receber uma manifestação, a ouvidoria deve identificar suas causas, sua procedência 

e os meios para solucioná-la. Deve contribuir para o aprimoramento de procedimentos 

técnicos e dinamizar a relação com o cidadão, constituindo um mecanismo de diálogo 

permanente, e, portanto, de exercício democrático. 

Além disso, as ouvidorias desempenham um importante papel pedagógico, uma vez que 

atuam numa perspectiva informativa, trazendo aos cidadãos mais conhecimento sobre 

seus próprios direitos e responsabilidades, incrementando, assim, a capacidade crítica 

e autonomia dos demandantes. 

O trabalho das ouvidorias envolve tensões e negociações entre o órgão ou entidade e o 

público externo ou interno. O público interno da ouvidoria são os servidores e 

empregados do órgão ou entidade pública, que utilizam a ouvidoria como canal para 

manifestar seus anseios e perspectivas. A depender da natureza da ouvidoria, é possível 

que o público interno seja o responsável pela maior parte das manifestações. Em alguns 

órgãos e entidades já foram criadas estruturas de ouvidoria apenas para atender a esse 

público. 

O público externo, por sua vez, é composto por cidadãos, grupos ou instituições que de 

alguma forma têm interesse nos serviços e políticas públicas geridas pelo órgão ou 

entidade pública, e utilizam a ouvidoria como canal para se manifestarem. 



Qualquer cidadão, seja pertencendo ao público interno ou externo, pode apresentar, 

sem qualquer ônus, manifestação a uma ouvidoria pública. Nesse contexto, a resolução 

de conflitos surge como um bom método de atuação por parte das ouvidorias. Por meio 

do diálogo entre as partes, a resolução pacífica permite a criação ou recriação da 

relação, propiciando a solução de conflitos por meio da comunicação, do exercício 

partilhado da autonomia e da força transformadora do diálogo entre o Estado e o 

cidadão. 

 

A Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público (Lei nº 13.460/2017) estabelece como 

atribuição precípua das ouvidorias “promover a adoção de mediação e conciliação entre 

o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes” 

(art. 13, VII). 

 

Nesse sentido, os conflitos entre o usuário e o Estado (público externo), bem como entre 

servidores ou empregados públicos (público interno), podem ser objeto de pacificação 

por meio da adoção de mediação e conciliação. A ouvidoria surge como o espaço no 

qual esse processo pode acontecer. 

3.5 CONDIÇÕES DA FACILITAÇÃO 

 

A aplicação de técnicas de resolução de conflitos no dia a dia das ouvidorias públicas 

tem grande potencial de pacificação de demandas que apresentem certas 

características. Mas, que aspectos seriam capazes de qualificar um conflito que chega à 

ouvidoria para o processo de resolução?  

Antes de tudo, a solução para o conflito que chega à ouvidoria precisa ser legalmente 

possível. Porém, o cidadão não tem obrigação de conhecer a legislação relacionada ao 

conflito. Por isso, é importante que a ouvidoria ou a área responsável do órgão ou 

entidade faça uma análise de viabilidade da solução do ponto de vista legal. 



Imagine, por exemplo, que um usuário esteja buscando junto à União uma solução que 

envolva o transporte público em sua cidade. Por mais que a União possa estabelecer um 

canal de comunicação ou ajudar o cidadão a encontrar os canais adequados para 

manifestar-se, a competência para solucionar questões de transporte público é do 

município, e, por isso, a mediação nesse caso poderia não ter muita utilidade. 

Agora, vamos listar algumas condições para facilitação ou resolução consensual de 

conflitos no contexto das ouvidorias públicas. 

 

Uma primeira condição é a discrição ou o sigilo entre as partes e entre estas e o 

mediador. O ambiente físico em que as reuniões de busca conjunta de solução ocorrerão 

deve ser rigorosamente privado, sem interferências externas. É importante que não haja 

contaminação sonora – as pessoas que estão dialogando precisam ter certeza de que 

não estão sendo escutadas por outras pessoas que não estejam participando do 

processo de composição do conflito. 

Somente com privacidade as pessoas expressam seus sentimentos de maneira sincera, 

e a sinceridade e honestidade das pessoas que participam do processo é imprescindível 

para atingir um resultado satisfativo para todos os envolvidos. Em outras palavras, a 

comunicação deve estar livre de restrições que impeçam que as melhores intenções 

venham à tona e possibilitem a solução da discussão. 

 

 

E a Lei de Acesso à Informação? Como posso justificar esse sigilo? 

A Lei da Mediação (Lei nº 13.140/2015) impõe a confidencialidade como regra nestes 

processos, determinando que “toda e qualquer informação relativa ao procedimento de 

mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em 

processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma 

diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de 

acordo obtido pela mediação” (art. 30). 



 

Uma segunda condição para a solução consensual de conflitos é a igualdade entre as 

partes. Todos os participantes devem ter direitos comunicativos iguais. O facilitador 

envolvido no processo de resolução consensual (mediador, conciliador, agente público 

responsável pelo atendimento) não pode excluir uma fala de alguém que possa ter uma 

contribuição relevante para o diálogo.  

Pense por exemplo em um caso de solução consensual em que uma das partes esteja 

muito irritada ou nervosa, e que se manifeste somente por meio de gritos. Nestas 

situações, a tendência natural do facilitador seria “cortar” a pessoa que está fazendo 

isso, certo? O fato de ela estar gritando, porém, não é suficiente para ocasionar a perda 

de seu direito de fala. Claro que o atendente/facilitador pode intervir e pedir que a 

pessoa se acalme, porém não pode simplesmente cercear o seu direito de fala – já que 

essa é a única ferramenta à disposição dos participantes para influenciar a outra pessoa.  

Isso não significa, contudo, que não se deva coibir intervenções prolixas, desnecessárias 

ou que constituam meros desabafos. Nestes casos, pode o facilitador pedir aos 

participantes que sejam mais claros, mais objetivos e mais focados no assunto que está 

em pauta. 

Um terceiro princípio para a ocorrência de qualquer processo de solução consensual é 

o estabelecimento de um ambiente de parceria e de diálogo. O mínimo que se espera 

de partes que estejam em ambiente de construção de soluções consensuais é que 

estejam dispostas a ouvir, dialogar e enfrentar o problema em conjunto. Devem 

considerar o outro como parceiro, envolver-se proativamente na busca pelas decisões 

em conjunto, dar crédito ao que o outro tem a falar. 

Em quarto lugar, é essencial que o facilitador apresente um plano de trabalho, que é 

um instrumento capaz de permitir que as partes identifiquem quais serão as etapas e 

objetivos previstos ao longo do processo de construção consensual de soluções. Este 

plano de trabalho deve deixar claros os aspectos operacionais, tais como o nome do 

facilitador e de sua instituição, o lugar em que ocorrerão os encontros, a frequência e o 

tempo estimado das reuniões, os objetivos da proposta. O plano de trabalho atua assim 

como um pré-contrato do processo de solução consensual de conflitos.  

Antes de iniciar a tentativa de solucionar os conflitos consensualmente, é fundamental 

haver acordo acerca desses princípios. Sem este acordo inicial, não é viável sequer iniciar 

o processo.  

 

 



3.6 PAPEL, OBJETIVOS E ATRIBUTOS DO FACILITADOR DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

O facilitador é um elemento imparcial no processo, porém sua atuação pode definir se 

a resolução do conflito terá êxito. Ele trata as partes com igualdade e as ajuda a se 

comunicarem melhor, neutralizando emoções que muitas vezes afloram num processo 

de discussão.  

Além de ter conhecimento técnico sobre o tema em debate, o facilitador deve entender 

e interpretar as intenções das partes. Normalmente, no processo de resolução de 

conflitos, as partes estão num estado sentimental conturbado, e o facilitador deve 

esforçar-se para minimizar esse desconforto. A autoridade do facilitador está no 

processo de interação entre as partes, e não no conteúdo dos acordos firmados. 

A dinâmica de relacionamento gerada pelo conflito entre as partes tem como seu 

aspecto mais expressivo a indisposição mútua para alcançar o consenso. Este, por outro 

lado, é muitas vezes essencial para que o conflito cesse. O facilitador deve ser o 

elemento que rompe essa dinâmica de conflito, reconduzindo as partes a uma 

comunicação construtiva que as leve ao caminho do consenso. O facilitador deve 

chamar as partes à razão, traduzindo a posição de cada um em termos aceitáveis a cada 

interlocutor do processo, e deixando claro que a decisão é de responsabilidade dos 

envolvidos. A aproximação proporcionada pela resolução pacífica provoca nas partes 

uma atitude de responsabilidade perante o outro, pois os compromissos assumidos 

deverão ser cumpridos. 

Para conhecer o perfil do facilitador, vamos falar sobre o seu papel, seus objetivos e 

atributos. 

 

PAPEL DO FACILITADOR 

• Escutar ativamente; 

• Fazer perguntas abertas; 

• Fazer perguntas que permitam o esclarecimento de questões; 

• Administrar as interações entre as partes; 

• Identificar as questões; 

• Identificar interesses subjacentes; 

• Reconhecer sentimentos; 

• Fazer um resumo utilizando linguagem neutra; 

• Certificar-se de que nada foi omitido; 

• Propor uma organização que gere uma discussão produtiva. 

 



OBJETIVOS A SEREM BUSCADOS PELO FACILITADOR 

• Identificar o “tom” do caso e a base para as declarações; 

• Dar às partes a oportunidade de ouvirem o outro lado; 

• Ajudar as partes a se sentirem “ouvidas”; 

• Construir uma relação de confiança. 

 

ATRIBUTOS DE UM FACILITADOR                                  

• Equilíbrio 

• Criatividade 

• Flexibilidade 

• Racionalidade 

• Empatia 

• Conhecimento Técnico 

• Experiência Prática 

• Sensibilidade 

• Consciência Ética 

 

Há ainda uma lista de atributos de natureza menos profissional e mais pessoal, a saber: 

compreensão da complexidade dos problemas e das preocupações e anseios das partes; 

intuição para apreender o que as partes não verbalizam; capacidade de conquistar e 

manter a confiança dos vários intervenientes, firmeza na condução e construção do 

processo e, finalmente, capacidade de promoção e motivação das partes por meio da 

valorização de todas as opções positivas. 

Ao estudarmos o perfil adequado para escolha de um 

facilitador, pode nos parecer que, para assumir a função, 

precisamos estar diante de alguém quase perfeito, mas 

não é bem assim. Existem pessoas que desenvolvem esses 

atributos de forma mais natural, enquanto outras 

necessitarão de maior treinamento e esforço, mas lembre-

se de que a resolução pacífica de conflitos é um processo 

democrático por excelência, que respeita as  

individualidades do ser humano, e, por isso, sua prática 

deve ser expandida. 

 

 



3.7 TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS APLICADAS AO CONTEXTO DAS 

OUVIDORIAS PÚBLICAS 

 

O processo de facilitação envolve a aplicação de um conjunto de técnicas, que podem 

ser mais ou menos adequadas a cada caso concreto. Cabe ao facilitador, em última 

instância, analisar a conveniência de aplicar cada uma das técnicas existentes no caso 

concreto. Destacamos aqui algumas técnicas de maior uso no âmbito das ouvidorias e 

apresentados a seguir um esquema do Procedimento de Resolução Pacífica de Conflitos. 

 

 

 

3.7.1 DIAGNOSTICANDO O CONFLITO 

 

Assista ao vídeo: Um pouco sobre... O diagnóstico do conflito 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qK2MK3RfCI 

Duração 4:48 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=-qK2MK3RfCI


É muito importante percebermos que um conflito precisar ser entendido e não só 

sentido. O vídeo traz algumas perguntas fundamentais para a etapa “diagnosticando o 

conflito”. 

 

Inicialmente, as pessoas devem ser recebidas pela ouvidoria com cortesia, de 

preferência sendo tratadas pelo nome, de forma que possam se sentir confortáveis. O 

acolhimento também pressupõe a escuta com atenção, e o agente público responsável 

pelo atendimento deve esforçar-se para validar a participação do usuário tanto de forma 

verbal quanto não verbal. 

 

É importante, ainda, cuidar para que não haja interrupção das narrativas e para que a 

forma de manifestação de eventuais desagrados ou discordâncias seja encarada com 

tranquilidade. 

Na fase de diagnóstico do conflito, principalmente, o 

facilitador tem o papel de captar e resumir as 

questões que foram levantadas ao longo do 

processo. Ele deve também estabelecer critérios 

objetivos para solucionar as controvérsias, 

assegurando-se de que os critérios foram 

claramente compreendidos por todos participantes. 

Resumir é sintetizar o que foi dito. Ao final de cada 

fala ou depois que todos os presentes se 

expressarem, o facilitador deve resumir o que foi 

dito, trazendo uma perspectiva positiva. 



Em geral, os resumos devem elencar os interesses, as necessidades, os sentimentos, as 

preocupações e os valores manifestados durante as narrativas e estabelecer conexões 

entre os relatos de todos. 

O facilitador deve também tomar notas acerca das intervenções das pessoas envolvidas 

no conflito, de forma a possibilitar que todas as percepções levadas à sua atenção sejam 

consideradas nos resumos oferecidos ao longo da narrativa. 

A redefinição com conotação positiva é uma técnica especialmente útil quando as 

pessoas envolvidas no conflito se expressam de maneira dura ou agressiva, e consiste 

em redesenhar uma fala dessa natureza, oferecendo uma narrativa reestruturada em 

conteúdo e forma, que traduza de maneira positiva. O facilitador então pode acolher as 

atitudes negativas e contextualizá-las positivamente, traduzindo-as em preocupações 

ou necessidades desatendidas. 

Por exemplo, se alguém expressa com veemência 

sua raiva por não ser ouvido pelo outro ou por ter, 

na sua percepção, que acatar invariavelmente o que 

o outro diz ou decide, pode ouvir do mediador: 

“Percebo que o fato de você querer participar das 

decisões e, não identificar espaço para fazê-lo, o 

deixa descontente e o faz manifestar com vigor essa 

necessidade”. 

É fundamental que o facilitador compreenda os fundamentos constitucionais da 

controvérsia que lhe é apresentada.  

 



Constitucionalizar o conflito significa ter uma visão mais abrangente do que está sendo 

discutido, permitindo, por parte do facilitador e dos envolvidos na tentativa de solução 

consensual de controvérsias, um adequado dimensionamento dos interesses 

conflitantes.  

Não se pode confundir a constitucionalização da controvérsia com apenas uma mera 

subsunção dos fatos envolvidos com dispositivos do texto constitucional. 

Constitucionalizar a controvérsia é mais do que isso: é compreender os valores e direitos 

que constituem o pano de fundo do conflito. 

 

3.7.2 PASSANDO DO DIAGNÓSTICO À RESOLUÇÃO: RECONSTRUINDO A 

NARRATIVA DO CONFLITO 

 

Do processo de diagnóstico à resolução do conflito, é necessário produzir uma mudança 

na percepção das partes envolvidas sobre a natureza e os fatores que levaram ao próprio 

conflito. Para isso, a reconstrução da sua narrativa é fundamental; ela permite que as 

partes se distanciem do problema e se engajem no processo de resolução do conflito. 

Para auxiliá-las, é necessário que o facilitador esteja atento a alguns aspectos 

importantes da controvérsia ainda na etapa do diagnóstico. Somente assim é possível 

propor uma visão racional do conflito e estabelecer estratégias para mútuo 

reconhecimento das partes como sujeitos de direitos e interlocutores capazes. Estes 

aspectos do conflito voltados para melhores alternativas de solução para  podem ser 

mapeados por meio de uma série de instrumentos, como o conceito BATNA (sigla de 

Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou MAANA, Melhor Alternativa à 

Negociação de um Acordo) desenvolvido pelos professores, William Ury e Roger Fisher, 

na Universidade de Harvard, e trabalhada no bestseller “Como Chegar ao Sim”, talvez 

um dos mais conhecidos livros de negociação do mundo, lançado em 1981. 

Assista ao vídeo: BATNA em negociações 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lPBTxemEBqk 

Duração 3:54 minutos 

O BATNA é a melhor saída para cada parte caso haja um impasse na negociação. Ou seja, 

o plano B, a melhor alternativa caso o melhor acordo não dê certo. 



3.7.3 RESOLVENDO O CONFLITO 

 

Na busca pela resolução de um conflito, o exercício da escuta ativa pelo facilitador 

assemelha-se à regência de um maestro diante de uma orquestra – dar vez e voz a cada 

instrumento; definir quando farão uma demonstração solo e quando integrarão o 

conjunto; articular a expressão dos que têm sons mais fortes ou graves com os que têm 

som mais frágil ou agudo; estimular momentos de expressão tanto quanto de escuta 

atenta; auxiliar os que voltam a reintegrar a música a fazê-lo em consonância com a 

melodia que antecedeu o seu retorno; intervir de modo que os instrumentos 

mantenham-se em diálogo fluido e harmônico.  

Saber escutar demanda decisão consciente e vontade de compreender e buscar 

soluções para os conflitos existentes. Saber escutar desenvolve paciência e humildade. 

Podemos citar três técnicas para escutar demandas: 

• Prestar atenção na outra pessoa, permitindo que ela perceba que há interesse 

em seu problema e que ela poderá ser auxiliada;  

• Entender a mensagem do ponto de vista do outro, ou seja, da pessoa que fala;  

• Estar atento a outra pessoa, suas falas, gestos e comportamentos.  

Mesmo que o participante não se expresse da melhor maneira, mesmo que não consiga 

ser claro acerca do que quer, o facilitador deve reconhecer a sua intervenção como 

válida, utilizando a técnica da valorização da opinião dos participantes, e procurar 

sempre identificar interesses compartilhados. Uma atitude que contribui nesse sentido 

é o elogio à fala dos participantes, se possível agregando-lhe valor. 

Se um cidadão, por exemplo, é tímido ou não articula bem sua 

fala, o facilitador pode elogiar seu esforço, ajudando-o a 

desenvolver um pouco mais. Com isso, o atendente deixa 

evidente como a intervenção do participante foi importante 

para o processo e para a construção da solução. Além disso, o 

facilitador precisa incentivá-los a valorizar um ao outro como 

sujeitos de direito, capazes de solucionar seus próprios 

problemas. 



A troca de papéis é também um interessante instrumento de solução consensual de 

controvérsias. Por meio de perguntas simples, como “Diante dessa situação, o que você 

faria se estivesse no lugar do outro?”, o facilitador pode conseguir resultados 

importantes, como o apaziguamento dos ânimos e uma real sensibilização das pessoas 

em torno da visão e da perspectiva da outra parte. 

O esforço para compreender a posição contrária é fundamental para construir uma 

solução comum. Se as partes tiverem uma postura mesquinha e egoísta, considerando 

apenas a sua forma de compreender os fatos, será impossível pensar numa solução 

pacífica. Uma postura individualista por parte dos envolvidos levará inevitavelmente à 

necessidade de intervenção de um agente externo para que o conflito seja resolvido. 

A troca de papéis pode contribuir para que as pessoas abandonem a perspectiva de 

atribuir culpa umas às outras. Em outras palavras, o facilitador deve auxiliar as pessoas 

a identificar interesses compartilhados. Deve auxiliar as partes a se comunicar um com 

o outro sobre o que exatamente despertou a reação de cada um deles. 

Uma técnica complementar ao exercício da troca de papéis é a 

utilização de perguntas autoimplicativas, incentivando cada 

parte a olhar para si e identificar qual a sua contribuição para 

geração do conflito: “há algo que você pudesse ter feito 

diferente para que esse fato não ocorresse?”. 

A pergunta autoimplicativa é aquela que ajuda a pessoa 

envolvida no conflito a trocar a 3ª pessoa do singular pela 1ª, isto 

é, permite a evolução de uma postura que busca a raiz do 

problema no outro para uma postura que percebe o problema 

como o resultado, também, de suas próprias ações.  

O facilitador deve atuar com cuidado neste momento, devendo gerar confiança 

suficiente para que as perguntas autoimplicativas possam ser recebidas como convites 

à reflexão, e não como acusações. A autoimplicação é, assim, essencial para que as 

partes reconheçam o papel que cada uma desempenhou no conflito, bem como os 

motivos que as levaram a engajar-se em tal conflito. 

Além disso, é preciso considerar as necessidades e interesses de cada parte, para buscar 

soluções que sejam satisfatórias para todos os envolvidos. Uma abordagem adversarial 

geralmente supõe que a negociação será focalizada num recurso limitado – como o 

dinheiro – e que as partes decidirão se o dividem e como o fazem. Por essa visão, as 

metas das partes entram em conflito - o que uma ganha, a outra tem que perder.  

O facilitador precisa utilizar a técnica superação da abordagem adversarial e auxiliar as 

partes a considerar a resolução de conflitos como uma oportunidade para chegar a um 

resultado mutuamente benéfico, por meio de uma abordagem ganha-ganha, ou seja, 



identificando os interesses em comum e resultados que sejam o melhor possível para 

ambos os lados. 

Em contexto de conflito, muitas vezes as pessoas se focam nos acontecimentos 

passados, buscando uma espécie de “vingança”, geralmente relacionada ao senso de 

justiça.  

É papel do facilitador apresentar uma forma diferente de enfrentar essa situação de 

conflito. É possível que ele mostre que, ainda que não seja possível mudar o passado, as 

pessoas podem manter seu foco no futuro e pensar em alternativas para melhorar a 

situação atual. Olhar somente para o passado não costuma ser uma estratégia efetiva 

para solucionar conflitos. 

Agora, vamos colocar em prática as técnicas de resolução de conflitos em uma simulação 

de casos propostos de ouvidoria, conforme as orientações apresentadas em sala.  

 

 

Dinâmica: Resolução de Conflitos na Ouvidoria 

 

3.8 VANTAGENS DO USO DE INSTRUMENTOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NAS 

OUVIDORIAS 

 

Dentre os muitos instrumentos que a democracia brasileira desenvolveu para a 

participação social e para o exercício da cidadania, as ouvidorias públicas se consolidam 

como canais cada vez mais estruturados e integrados, que oferecem espaço e condições 

para o diálogo entre o Estado e a sociedade. A busca e a defesa de direitos são o objeto 

desse diálogo, muitas vezes provocado pelo conflito entre posições e interesses de 

indivíduos, de grupos ou mesmo de parcelas do Estado.  

Oferecer esse espaço para a criação de soluções construtivas para conflitos é uma das 

atribuições que fazem da ouvidoria um importante instrumento de participação social. 

Não por acaso, a Lei nº 13.460/2017, em seu art. 13, VII, traz como uma das atribuições 

precípuas das ouvidorias: “promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário 

e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes”. 



O instrumental teórico e o conjunto de ferramentas que buscamos trazer de forma 

sintética neste curso constituem o resultado de estudos desenvolvidos nos últimos anos 

em matéria de ouvidoria. Tal conjunto, no entanto, não é exaustivo: não apenas os 

instrumentos de resolução são diversos como também a experiência das ouvidorias 

públicas no exercício da facilitação tem apresentado um extenso conjunto de boas 

práticas.  

Palco de conflitos, as ouvidorias mostram-se um ambiente propício para o desen-

volvimento e o aprimoramento de tais técnicas. Ao mapearmos as contribuições que 

essas instituições dão à prática de resolução de conflitos, torna-se evidente o quanto os 

instrumentos de resolução de conflitos contribuem para a função da ouvidoria: eles 

oferecem a possibilidade de reconstrução de relações e de legitimação das soluções, 

propiciando a transição de uma dinâmica de competição para uma dinâmica de 

colaboração entre as partes. Colaboração essa que se encontra no fundamento da 

democracia.  

 

Jogo: Módulo III - Técnicas de Resolução de Conflitos para Ouvidoria 

 

Chegamos ao final deste curso e esperamos que você esteja pronto para planejar um 

atendimento de qualidade ao cidadão que procura a sua ouvidoria. 

Ao fazê-lo, lembre-se, sobretudo, que a interlocução com o Estado é um direito 

fundamental de todas as pessoas que vivem sob um regime democrático. E a efetividade 

deste direito depende, em grande medida, de nosso empenho e esforço conjuntos.  
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