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RESUMO 

 

 

Este estudo de caso analisa a funcionalidade e a intervenção dos serviços 

prestados pela Ouvidoria Pública do município de Santos, a mais antiga em 

funcionamento no país. Utiliza-se de pesquisas internas e externas para comprovar 

a falta de conhecimento e as interpretações errôneas dadas ao setor, que deixa de 

atuar como mediador central entre a população e o município. 

Retratando a similaridade entre o Ouvidor e o profissional de Relações 

Públicas, pois têm o mesmo objeto de estudo, ou seja, mediadores de 

relacionamentos a favor do interesse comum. Proporcionam a democracia e 

apresentam as dificuldades encontradas para inserção e atuação desses 

profissionais, que carecem de uma legislação abrangente para atuar dentro da na 

pública como agente facilitador da Comunicação Organizacional e Estratégica. 

Os levantamentos históricos e bibliográficos, apesar de não se 

aprofundarem no assunto e serem escassos, auxiliaram na complementação e 

fundamentação teórica, no intuito de afirmar a necessidade de se introduzir o 

profissional de Relações Públicas como componente no quadro de funcionários das 

Ouvidorias, em especial nas Ouvidorias Públicas que não possuem uma 

comunicação eficaz e “patinam” no desconhecimento do uso, na aplicação de suas 

atribuições e na burocracia comumente encontrada nos órgãos públicos.  

A figura do ouvidor ultrapassou 200 anos de existência e vale ressaltar, a 

importância de sua atuação tão pouco usada na América do Sul, em especial o 

Brasil, que sofreu grandes atrasos por conta das quase duas décadas de regime 

ditatorial que oprimiu o papel e a participação dos cidadãos, que buscam no século 

XXI uma atuação influitiva e capaz de proporcionar o diálogo construtivo dentro da 

nova sociedade. 

 

Palavras–Chave: Ouvidoria Pública, Relações Públicas e Cidadania Participativa. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This case study examines the functionality and intervention services 

provided by the Public Ombudsman of the city of Santos, the oldest operating in the 

country. It is used for internal and external research to prove the lack of knowledge 

and misconceptions given to the sector, which fails to act as mediator between the 

central population and the municipality. Picturing the similarity between the 

Ombudsman and the professional public relations, they have the same object of 

study, ie, mediators of relationships in favor of common interest. Giving democracy 

and present the difficulties in integration and performance of these professionals who 

require a comprehensive law to act within the public as a facilitator of Strategic and 

Organizational Communication.  

The historical and bibliographical survey, while not delving into the subject 

and are limited, assisted in the completion and theoretical foundation in order to 

affirm the need to enter the professional public relations component in the staff of the 

Ombudsman, particularly in Public Ombudsmen do not have effective communication 

and "skate" at the lack of use, the application of its duties and bureaucracy often 

found in public agencies.  

The figure of the judge exceeded 200 years old and it is worth 

underscoring the importance of their action so little used in South America, 

particularly Brazil, which suffered long delays due to the nearly two decades of 

dictatorial regime that oppressed the role and participation citizens who seek the 

century and a performance influitiva able to provide constructive dialogue within the 

new society.  

 

 

Keywords: Ombudsman Service, Public Relations and Participative Citizenship.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Estudo de Caso reporta-se a Ouvidoria Pública de Santos, a mais 

antiga Ouvidoria Pública em funcionamento no país. 

Registrando cerca de 10 mil ocorrências por ano, ressalta, viabiliza e 

desenvolve a importância e a funcionalidade deste órgão principalmente nas esferas 

municipais. A comunicação sinérgica e integrada com os diferentes interesses do 

público, que lança mão deste serviço, tem o intuito de estabelecer o bem estar social 

e econômico do município. 

A pesquisa realizada para esta monografia está balizada em revisão 

bibliográfica e documental; observação direta; pesquisa de opinião pública e 

entrevistas focadas. 

A parte teórica apresentará um referencial histórico sobre Ouvidoria no 

mundo e no Brasil, as suas características e a atuação do profissional nas 

Ouvidorias Públicas. Haverá uma abordagem teórica sobre a Ouvidoria relacionada 

à cidadania participativa, ambas tiveram grande relevância nas duas últimas 

décadas.  

A abordagem do termo Comunicação Pública teve como objetivo focar a 

Comunicação Organizacional utilizada nos relacionamentos entre Estado e 

Sociedade, com a função de estreitar o diálogo entre os variados grupos de 

interesse.  

A idéia principal do trabalho é mostrar a importância da inserção do 

profissional de Relações Públicas como agente facilitador dos processos de 

comunicação sobre as ocorrências, estreitando o relacionamento entre Prefeitura e 

munícipes, visando o exercício da cidadania. 

Durante o levantamento de dados, percebem-se a existência algumas 

ouvidorias públicas no Estado de São Paulo, que desempenham com afinco o papel 

de mediadores entre governo e cidadãos. Em outras, há  falhas de comunicação e 

outros pequenos contratempos, simples de se resolver, mas que se agravam, 

evidenciando a falta de formação acadêmica específica, que ainda não é exigido, ao 

cargo de Ouvidor.  
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Como o Ouvidor é considerado um cargo de confiança e escolhido, na 

maioria das vezes, diretamente pelo representante maior do Governo, não se pode 

exigir uma formação específica, sem que haja determinação de lei. Por esta razão, 

este trabalho pleiteia que as Ouvidorias Públicas tenham um profissional de 

Relações Publicas em posição estratégica. 
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1 OBJETIVO GERAL DO ESTUDO 

 

 

Devido ao crescimento das Ouvidorias Públicas, que aproxima o 

relacionamento entre governo e cidadãos ao conduzir melhorias e realizações de 

cunho social e econômico, torna-se de extrema importância a atuação do 

profissional de Relações Públicas nesses órgãos, para dar fluência ao planejamento 

da comunicação estratégica.  

A proposta desta monografia é um trabalho integrado entre Ouvidoria 

Pública e Relações Públicas, utilizando a comunicação organizacional para fins 

públicos, valorizando a participação do cidadão no novo papel da sociedade. 

O Brasil tem incutido no serviço público a falta de comprometimento e a 

ocultação dos fins das verbas públicas, que estão atados em meio à burocracia de 

papéis e trâmites morosos, dificultando a agilidade para que haja eficiência da 

gestão pública. A Ouvidoria Pública necessita de uma comunicação eficaz auxiliando 

a gestão pública a viabilizar a participação do cidadão, tornando a democracia 

acessível. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A ouvidoria pública consolida-se após 21 anos da Constituição Federal de 

1988 e o fim do Regime Ditatorial, que agregou a participação do cidadão dentre as 

ações que concretizam as políticas públicas, incitando a participação democrática 

(VISMONA, 2005). 

A Comunicação Social atravessou todas as transformações econômicas e 

sociais brasileiras e trouxe primordialmente às esferas privadas a importância da 

comunicação organizacional estratégica para fins mercadológicos e de 

relacionamentos. Já na esfera pública, por não depender diretamente do mercado, 

não faculta nos relacionamentos governamentais uma comunicação sinérgica que 

traga uma integração entre os públicos por meio de mediadores que representem os 

interesses entre Estado e sociedade. 

Portanto, o Ouvidor e o profissional de Relações Públicas assemelham-se 

nas suas principais ações e objetivos que vão proporcionar aos relacionamentos 

sociais a consolidação da democracia participativa. 

Sob esta ótica a atuação do profissional de Relações Públicas na 

Ouvidoria Pública torna-se essencial, primando à Comunicação Organizacional para 

fins estratégicos de resultados palpáveis, que sinalizem a transparência dando 

credibilidade ao serviço público. 
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3 METODOLOGIA  

 
 

Com o objetivo de embasar teoricamente este Estudo de Caso foi 

realizado um levantamento de materiais e históricos arquivados dentro da própria 

Ouvidoria pública de Santos. 

A pesquisa teve sequência com a seleção de materiais em fontes 

secundárias, como sites específicos, dissertações de mestrado, artigos e revistas 

acadêmicas que abordavam o assunto Ouvidoria Pública. Para enriquecer o 

referencial teórico desse Estudo e no intuito de observar os novos paradigmas, as 

várias “faces” da Ouvidoria observadas por diversos ângulos e suas transformações 

constantes na busca pelo modelo ideal, foram consultadas bibliografias de 

pesquisadores como Burafat, Giangrande, Halfen, Kunsch, Lyra, Torquato, Vismona, 

Volpi, entre outros.  

Para que o Estudo de Caso tivesse seu objetivo alcançado foram utilizadas 

pesquisas compostas e qualitativas externas sobre o setor, possibilitando a visão 

atual do munícipe santista sobre a Ouvidoria Pública Municipal. Nessa pesquisa 

foram entrevistados habitantes de Santos, acima dos 18 anos de idade, sem 

avaliação de renda, que responderam a um questionário de oito perguntas, na 

intenção de servir como um “termômetro” sobre o conhecimento da existência do 

órgão, a utilização do mesmo e o nível de satisfação, encerrando com um 

comentário pessoal sobre o assunto abordado. 

Na última fase da pesquisa foi solicitado ao corpo de funcionários que 

também respondessem um questionário de cinco perguntas ordenadas, onde os 

mesmos poderiam expor suas opiniões, anonimamente, sobre comunicação e o 

funcionamento do setor, apontando falhas e sugerindo melhorias tanto no serviço 

prestado ao munícipe como para o próprio relacionamento interno.  

 

 
 
 
 
 



14 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 Ouvidoria 

 

 

Implantada em órgãos públicos e privados a Ouvidoria é a última instância 

que acolhe os questionamentos do consumidor ou usuário, exerce suas funções 

independentemente das altas diretorias e presidências, e busca de averiguar e 

apontar soluções satisfatórias que servem como termômetro do desempenho dos 

serviços prestados, buscando a excelência e qualidade. Em alguns países ou 

empresas o Ouvidor recebe a denominação de Ombudsman, o termo difere entre as 

esferas públicas e privadas, entretanto, assume as mesmas prerrogativas, 

trabalhando com imparcialidade a favor da justiça. 

A Associação Brasileira de Ouvidores, ABO, define Ouvidoria como 

...um serviço oferecido à população para receber críticas ou sugestões 
referentes ao desempenho de órgãos públicos ou empresas privadas 
recebe e analisa as reclamações sugestões dos usuários, encaminhando as 
informações aos setores competentes para o atendimento. Acompanha, 
também, as providências adotadas, cobra soluções e mantém o cliente 
informado. Ele deve funcionar como um canal permanente de comunicação 
rápida e eficiente. (BLONGREN, 1978) 
 

“O Dicionário Aurélio define a palavra Ombudsman (proparoxítona na 

forma Sueca e paroxítona no Brasil) como sendo originada do sueco ombud, que 

quer dizer representante, deputado, acrescida do sufixo inglês man, que significa 

homem” (FERNANDES e FERRARA 2008, p. 14). Sobressaindo como 

características essenciais para essa função, o equilíbrio emocional, pró-atividade, 

persuasão, tenacidade, espírito empreendedor e empatia.  

De acordo com o léxico de cada país o Ouvidor recebe um tipo de 

denominação: na Espanha de Defensor Del Pueblo; na França de Médiateur; na 

Inglaterra de Parlamentary Commissioner for Administration; na Itália de Defensor 

Cívico; na Tanzânia de Representante da Comissão Permanente de Investigação 

Mediador; em alguns países latino-americanos como, Procurador dos Direitos 

Humanos; na Guatemala e Portugal de Provedor de Justiça; no Brasil de Ouvidor, 

que se restringe a área pública (DALL’AGNOL, 2002; GIANGRANDE; FIGUEIREDO, 

(1997 apud TERRA, 2002); SANTOS, 2006 e SILVA, 2004). 
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4.1.1 A Ouvidoria no Mundo 

 
 

O termo e as funções do Ouvidor surgiram na Constituição Federativa da 

Suécia, em 06 de junho de 1809, sob a denominação de Justitie Ombudsman. No 

entanto, cem anos antes outras instituições análogas já existiam para representar e 

limitar os poderes do imperador e também estabelecer canais de comunicação entre 

públicos de interesses, a exemplo a Controladoria Yuan na China e o Tributo 

Romano. (FERNANDES e FERRARA 2008 e VALDÉS, 2003) 

Os impérios egípcio, persa, grego e espartano, denominavam esses 

representantes como: Vizir do Faraó; “Os olhos e Ouvidos do Rei”; Euthynoi e 

Euforos e Tribuno do Povo. Eles eram os relatores de todas as anormalidades 

encontradas. Avaliavam todos os casos e mantinham o rei a par de todos os 

acontecimentos. Além disso, auxiliavam os auditores de contas e recebiam os 

queixumes da população sobre as injustiças sofridas e serviços incoerentes de 

funcionários públicos. Em Atenas e Senescal, o Ouvidor ou Ombudsman tinha a 

autoridade política para fiscalizar as ações dos reis e magistrados tornando-se 

defensor dos interesses e controlador dos súditos. (DALL’AGNOL, 2002; SANTOS, 

2006 e SILVA, 2004) 

A função do Ouvidor/Ombudsman permaneceu inalterada até o Século XX, 
porém entre 1965 e 1967, agregaram-se ao cargo mais três competências: 
fiscalizar as atividades dos tribunais, de órgãos fiscais e das forças 
armadas; tratar dos assuntos sociais, de imprensa, educação, transportes e 
também de contribuições (SANTOS - 2001 e SILVA, 2004). O Ombudsman 
é um profissional nomeado pela maior instância da organização para 
coordenar o setor, exercendo um mandato predeterminado, com prazos 
entre 02 e 04 anos, a depender da área de atuação. Durante o período de 
seu mandato, na grande maioria das organizações, lhe é dada garantia de 
estabilidade só sendo rescindido ou exonerado do cargo se comprovada 
falta grave, mediante inquérito administrativo, com amplo direito de defesa, 
ou por interesse próprio, após aprovação da instância máxima da 
organização. (LYRA, 2000, apud JÚNIOR, 2008) 

 

Na Suécia, em 1971, ao promulgar a Lei do Marketing, instituiu-se três 

tipos de Ombudsman: o do consumidor, com a finalidade de evitar o abuso da 

publicidade enganosa, o controle de qualidade de produtos e serviços aos Suecos; o 

Ombudsman da economia, cujas ações eram proteger os cidadãos dos trustes e 

cartéis econômicos e da concorrência, impedindo o mercado livre; e Ombudsman da 

Imprensa que agia com as mesmas prerrogativas, por meio de ofício ou 
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representação de leitores, onde questionavam publicações incoerentes que 

infringissem a ética jornalística. (SANTOS 2001 e SILVA, 2004) 

A expansão do Ouvidor ou Ombudsman consolidou-se entre os países 

escandinavos, primeiramente na Suécia. Em seguida, a Finlândia inseriu a função 

na nova Constituição do país. Um tempo depois, a Dinamarca também incluiu o 

cargo em seu quadro de funcionários e, anos depois, a Noruega aderiu à nova 

função. Dessa maneira todo o ocidente rapidamente fomentou as atribuições do 

Ouvidor ou Ombudsman. Em 1973, dez países já haviam nomeado seus Ouvidores 

ou Ombudsman nacionais nas estruturas administrativas. Nos países europeus, foi 

instituído o “Euro-Ombudsman” que acolhia relatos de particulares advindos do 

primeiro, segundo e terceiro setores, agindo independentemente de governo ou 

qualquer organização, embasados por leis e extremo apreço à sociedade, 

exercendo suas funções de forma idônea (SANTOS 2001; SILVA, 2004 e TUNALA, 

2008).  

A maioria dos países da América Latina e uma forte evidência na Ásia e 

África adotaram o Ouvidor ou Ombudsman no intuito de abrir um espaço de 

relevância, nos relacionamentos, entre governos e cidadãos. Ao fixarem nos 

trabalhos a impessoalidade, a abrangência e o trato com as opiniões que são 

reportadas diariamente às Ouvidorias, há uma melhora da coletividade e do 

exercício da cidadania democrática. Atualmente cerca de 120 países reconhecem e 

usufruem dos serviços de uma Ouvidoria em esferas públicas e privadas (TUNALA, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

4.1.2 A Ouvidoria no Brasil 

 
 

No Brasil, a figura do Ouvidor é conhecida desde o período colonial. 

Porém, o conceito colonial nada tem a ver com o empregado modernamente no 

País. 

A Corte Portuguesa possuía pessoas de confiança que averiguavam o 

território a ser colonizado, eram homens nomeados provedores, olheiros ou 

delatores do rei. Um dos enviados para a exploração da Terra Tupiniquim foi Martim 

Afonso de Sousa, que designou sua esposa para administrar a Vila de São Vicente. 

Na época, mulheres não assumiam grandes lideranças e Ana Pimentel nomeou em 

1538, o Capitão Mor, Antônio de Oliveira, como um dos Ouvidores gerais no Brasil.  

Em 1549, Tomé de Sousa nomeou Pero Borges o primeiro Ouvidor-Geral 

do Brasil. Sua função era de representar a administração da justiça real portuguesa, 

atuando como juiz em nome do rei.  

Brás Cubas, Thomé de Sousa e bispos da Igreja Católica foram 

nomeados “Ouvidores Gerais” para auxiliar os donatários das Capitanias 

Hereditárias nas atividades administrativas e judiciárias das terras apossadas, 

adquirindo proximidade e crédito junto aos nativos, utilizando-se de barganhas 

torpes. O “homem branco” deturpava a cultura indígena e afastava o seu direito de 

participação no que tange ao processo democrático e estrutural de um governo 

eqüitativo e participativo, ao torná-los escravos das terras as quais habitavam. 

(CURVO - 2005; FERNANDES e FERRARA 2008 e RIBEIRO, 2006)  

O termo Ouvidor foi outorgado por herança do Brasil Colônia, 

principalmente por não ser permitida, naquela época, a utilização de termos 

estrangeiros em instituições públicas do Brasil. Atualmente, Ouvidor assume uma 

função interventiva, não apenas representativa como nos primórdios da profissão, 

possibilitando uma ação direta junto às partes envolvidas mediante o caso exposto 

(BURAFAT, 2004).  

Após 200 anos da instituição da figura do Ouvidor, pouco foi feito por 

governos e instituições, em especial o Brasil, para utilizar das ferramentas deste 

órgão como facilitador por uma sociedade mais justa e igualitária. 

A Constituição de 1988 proporcionou mudanças físicas e estruturais na 

cidadania brasileira, entretanto a caminhada é longa e necessita de mais 
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participação, respaldada por conhecimento pleno dos meios legais e ações 

conjuntas a favor da democracia. 

A Ouvidoria vem para abrir essas portas que teimam em manterem-se 
fechadas; vem para arejar a máquina administrativa do bolor dos privilégios, 
do apadrinhamento, da troca de favores, do clientelismo. Criar uma 
Ouvidoria, portanto, nesse contexto, é um ato de coragem cívica de se 
contrapor aos status quo. Constitui uma contribuição para o avanço da 
cultura política brasileira, marcada pelo voto de cabresto, pela compra de 
sufrágios; pela miséria que alimenta a perpetuação das oligarquias, pelo 
analfabetismo na educação e na política, pela corrupção, pela impunidade, 
pelo descompromisso de governantes e parlamentares, com exceções. 
(VISMONA, p. 97).  
 

A criação das atuais Ouvidorias no Brasil deve-se a inúmeros fatores. Um 

deles foi o fim do regime militar que possibilitou a abertura de influência do cidadão 

na administração pública, espoliada por regimes políticos estritamente autoritaristas 

(LYRA, 2003).  

Neste mesmo contexto, o low-profiler, ou seja, o “nada a declarar”, caía 

em desuso não se encaixando tão incisivamente como discurso e justificativa por 

governos e empresas que mascaravam as falhas administrativas, com o objetivo de 

centralizar e proteger os negócios, de possíveis ataques e questionamentos por 

parte de públicos de interferência. 

Entre 1982 e 1988 a multinacional francesa Rodhia, em Cubatão no 

Estado de São Paulo, lançou o projeto “Portas Abertas”, admitindo a primeira 

ombusdman do consumidor brasileira, Maria Lúcia Zulszke, que utilizou o plano de 

comunicação social como instrumento político e estratégico, permitindo à empresa 

participar e intervir na formação da opinião do público de interferência. (VALENTE, 

1997 e VOLPI, 2002). 

Nos últimos 10 ou 20 anos, a industria passou por profundas 
trasnformações. Avanços científicos e tecnológicos alteraram de forma 
significativa o modo de produção e de distribuição. Essa dinamica também 
gerou importantes mudanças culturais nas empresas e no mercado. A 
ênfase das culturas organizacionais recaia sobre a produção. Era o principal 
aspécto a orientar os movimentos da organizaçção. Os sinais de 
modificação no ambiente social, político e econômico fizeram as empresas 
adotarem uma política de portas abertas. O consumidor passaria a ser o 
fator fundamental para a sobrevivência da empresa. De uma postura 
passiva, ele caminharia para uma participação ativa na sociedade.O perfil 
do consumidor brasileiro modificou-se profundamente nos últimos 10 anos. 
(Dalla’gnol, 2002,  apud ZÜLSZKE, 1997). 
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Na mesma época, foi criada pelo então Prefeito Municipal de Curitiba 

(PR), Roberto Requião de Mello e Silva, a primeira Ouvidoria Pública Municipal. Com 

as características da Ouvidoria clássica foi promulgada pelo Decreto de nº. 215/86 

PMC de 21 de março de 1986. Infelizmente, esta Ouvidoria foi extinta em 1989 após 

o término do seu mandato e passou a ser um mero artigo da Lei Orgânica Municipal.  

Na sequência, em 1987, o presidente José Sarney criou um departamento 

semelhante a uma Ouvidoria, chamado Conselho de Defesa dos Direitos do Cidadão 

– CODICI, destinado a proteger o indivíduo contra abusos e irregularidades federais 

(FERNANDES e FERRARA, 2008 e  TUNALA, 2008). “Vivíamos os primórdios de 

um processo que se mostrou vigoroso, resgatando o princípio do Ombudsman 

clássico sueco. O Brasil começou a ter conhecimento de uma função, entre nós 

inovadora”  (VISMONA, 2005, p - 15). 

Os Ouvidores ou Ombudsman em exercício trabalham com autonomia e 

independência seja em órgãos privados ou na União, Estados e Municípios, sendo 

nomeados pelo Chefe do Executivo, geralmente por força de Decreto e muitos 

delongam um mandato fixo, com a possibilidade de recondução de dois a quatro 

anos ou por tempo indeterminado, de acordo com o regimento de cada instituição.  

A Ouvidoria brasileira tem peculiaridades que a diferencia das práticas 
identificadas na Europa e na América Hispânica. Nesses países prevalece à 
postura nitidamente institucional, como elemento do Estado. No Brasil, 
verificamos que a Ouvidoria é mais uma iniciativa de governo. (VISMONA, 
2005 p. 11) 
 

Ainda no Estado do Paraná, por meio do Decreto nº. 22 de 15 de março 

de 1991 foi criada a função de Ouvidor Geral para atuar "na defesa dos direitos e 

interesses individuais ou coletivos, contra atos e omissões cometidos pela 

Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo". 

A iniciativa da Ouvidoria do Governo do Estado do Paraná, que vigorou 

até 31 de dezembro de 1994, foi reformulada pelo Governador Jaime Lerner em 

primeiro de março de 1995, dando amplas condições para que a Ouvidoria Geral se 

tornasse um instrumento de profundo respeito a todos os cidadãos paranaenses. 

A década de 90 trouxe a homologação do Código de Defesa do 

Consumidor, consolidando a criação de novas Ouvidorias, que conquistaram espaço 

dentro das empresas privadas a partir da abertura do mercado estrangeiro, 

pressionando a concorrência entre mercados internos, determinando uma nova 
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postura do consumidor, que passou a exigir bons preços e qualidade de produtos e 

serviços. 

 
 
 

Os consumidores não se preocupavam com questões como qualidade, 
serviços agregados ou atendimento, pois o preço alto imperava como fator 
decisório para a compra. A partir de 1994, com a chegada do Plano Real, o 
congelamento da inflação e estabilização da moeda permitiram ao 
consumidor perceber outros elementos que dão valor aos produtos e 
serviços, além do preço. Então o Código de Defesa do Consumidor passou 
a exercer importante papel, exigindo adaptações das empresas como por 
exemplo,a obrigação de informar nos rótulos dos produtos a validade e a 
composição destes. O novo consumidor, consciente e exigente, sabendo o 
valor do seu dinheiro passou a ter o poder de escolha nas relações de 
consumo (ZÜLSZKE, 1997, apud DALL’AGNOL, 2002, p.38). 

 
 

No varejo, Vera Giangrande foi a  primeira Relações Públicas a assumir o 

cargo de Ombudsman, representando o grupo Pão de Açúcar que  passava por uma 

intensa crise administrativa ao perder o posto de primeiro lugar para a rede francesa  

Carrefour. Inovando os negócios e disponibilizando  um canal de acesso ao 

consumidor que primava pela excelência da qualidade por meio da opinião dos 

clientes, Vera conseguiu  devolver ao varejista o  primeiro lugar no ranking (VOLPI, 

2002).  

Atender as solicitações e reclamações não eram apenas necessidades 

das empresas privadas, o Serviço Público cada vez mais, e com urgência, precisava 

ouvir a opinião do cidadão.  

Nos órgãos de imprensa, Caio Tulio Costa foi o Ombudsman precursor no 

Brasil, quase vinte anos após implantação da Lei do Marketing  em 1971, 

estabelecendo um canal de comunicação entre o Jornal Folha de São Paulo e seus 

leitores, promovendo o estímulo à crítica e à participação do leitor. Intitulado como 

Ombudsman da Folha, analisava os artigos publicados e colocava em pauta: 

sugestões, queixas, opiniões e reclamações do periódico, para atender a um público 

específico, ligado a área de assessoria de imprensa.  (ROITHMANN, 2004). 
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Em 15 de março de 1995, é criada a ABO (Associação Brasileira de 

Ouvidores ou Ombudsman) tendo como fundador o advogado Édson Luiz Vismona, 

com o objetivo de  regulamentar a profissão ao elaborar o Código de Ética do 

Ouvidor/Ombudsman, que abrange princípios éticos, morais e constitucionais. 

Destacam-se os ítens: 

Preservar e respeitar os princípios da “Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da Constituição Federal e das Constituições Estaduais”; 
Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e objetiva, 
procurando sempre facilitar as informações; Agir com transparência, 
integridade e respeito; Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua 
dignidade e identidade; Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando 
o direito de livre expressão e julgamento de cada pessoa; Ouvir seu 
representado com paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento e 
de todo e qualquer preconceito; Respeitar e fazer cumprir as disposições 
constantes no "Código de Ética", sob pena de sofrer as sanções, que 
poderão ser de advertência, suspensão ou expulsão dos quadros 
associativos, conforme a gravidade da conduta praticada, devendo a sua 
aplicação ser comunicada ao Órgão ou Empresa na qual o Ouvidor exerça 
suas atividades; Os procedimentos para a avaliação e aplicação das 
sanções serão definidos por Resolução da Diretoria Executiva. (VISMONA, 
2005, p. 195/196). 

 
 

 

4.1.3 A Ouvidoria no Estado de São Paulo 

 

 

A História mostra que após longos anos de luta e dedicação de alguns 

profissionais, tais como Vismona, Giangrande e Entholzer, o Estado de São Paulo 

foi o pioneiro na criação de Ouvidorias Públicas servindo de modelo para outros 

Estados, principalmente para os estados do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

No Brasil, o único Estado a contemplar a figura do Ouvidor em seu 
ordenamento jurídico é o Estado de São Paulo através da Lei 10.294 de 
abril de 1999, Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do 
Estado de São Paulo – que demonstra claramente o papel do Ouvidor bem 
como sua importância para o desenvolvimento e resgate da cidadania. O 
cidadão passa a ter direitos básicos como informação, qualidade na 
prestação dos serviços e o controle adequado ao Serviço Público 
(FERNANDES e FERRARA 2008 p. 16). 

 
O Governador Mário Covas contemplou os cidadãos com uma legislação 

voltada especificamente para a proteção e defesa do usuário do Serviço Público, 

onde a difusão de Ouvidorias no Estado de São Paulo, passou ser obrigatória em 

todas as instituições públicas (VISMONA, 2005).  
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Após a promulgação da Lei 10.294/99 (Anexo I) que dispõe sobre a 

Criação de Ouvidorias Públicas, alguns municípios, empresas públicas e  secretarias 

vinculadas ao Estado instituíram suas Ouvidorias por Conselho Interno, Decreto ou 

Lei Municipal. 

A Lei 10.294/99, embora obrigatória, não se impõe aos Municípios e 

poucas prefeituras possuem um Decreto ou Lei Complementar que acolham a 

criação de Ouvidorias. Com isso, menos de 2% dos 645 municípios do Estado de 

São Paulo possuem uma Ouvidoria Pública Municipal. 

A institucionalização das ouvidorias é importante, por definir sua esfera de 
competência, seus requisitos, mandato, autonomia e independência, mas é 
importante salientar que acima de qualquer ato regulatório, é fundamental 
que a ouvidoria conquiste credibilidade, que não surge por geração 
espontânea com a lei ou até mesmo a constituição. (VISMONA, 2005, p.26) 

 

Há, ainda, muito trabalho a ser feito, 2% de ouvidorias implantadas é uma 

pequena porcentagem para atender o estado de São Paulo que a cada dia mais 

aumenta a população. Por ser considerado acolhedor, é o estado dos sonhos de 

muitas pessoas. São Paulo deve exigir qualidade nos serviços das ouvidorias 

oferecidos aos cidadãos e deve utilizá-las como um termômetro dessa qualidade. 

“O cidadão está cada vez mais atento e identifica se uma iniciativa, seja 

da administração pública seja da empresa, é para valer ou se é mais uma jogada 

virtual, sem conteúdo”. (VISMONA, 2005, p.26) 

Com base na afirmação acima, Vismona dá um alerta aos órgãos públicos 

e privados, mostrando que a sociedade atualmente, não é tão ingênua e está atenta 

quanto aos acontecimentos apresentado em algumas situações, afinal o cidadão 

aprendeu “a duras penas” a ler nas entrelinhas. 

Além de órgãos públicos municipais, observa-se que estão em funcionamento 

oitenta e nove Ouvidorias prestando serviços ao Estado de São Paulo. 

Em pesquisas realizadas em sites oficiais da Internet, como fator facilitador, 

para adquirir informações sobre os assuntos que deveriam ter grande publicidade, 

destaca-se as seguintes repartições públicas estaduais que possuem Ouvidorias em 

funcionamento: Companhia de Engenharia e Tráfego - CET; Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo - CETESB; Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL;  

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM; Companhia Metropolitana de 

São Paulo - Metrô; Polícia Militar e Civil; Serviço de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo - SABESP.  
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O contato junto a essas Ouvidorias pode ser feito por diversos meios de fácil 

acesso. A população sabe que o registro das ocorrências é feito e os casos 

acompanhados por profissionais responsáveis, porém as soluções dependem de 

diversos fatores que ultrapassam o profissionalismo daqueles que trabalham no 

setor Ouvidoria Pública. 

Nas análises feitas sobre a extensão do território paulista, questiona-se o 

número de Ouvidorias existentes e constata-se que os paulistas não estão sendo 

atendidos da maneira como gostariam. Suas queixas por vezes são encaminhadas 

aos órgãos competentes, mas a lentidão nos trâmites e as soluções que não 

retornam fazem com que desacreditem dos serviços da Ouvidoria. 

Outro questionamento refere-se à escolha dos Ouvidores Públicos, 

comumente feita pelo Governador ou pela Presidência do órgão, fato este que não 

reflete a intenção de uma democracia participativa. De acordo com os preceitos 

democráticos, o cidadão tem o direito de escolher seus representantes em votação 

aberta. Como a função de Ouvidor ainda é desconhecida por muitos, a escolha 

democrática desse representante ainda não foi posta em pauta para discussão na 

sociedade. 

Todas as Ouvidorias Públicas seguem o padrão sueco na sua estrutura 

regimental e física. Estes são os fatores que possivelmente influenciam os 

procedimentos para a escolha do Ouvidor, mas vale lembrar que existem inúmeras 

diferenças entre os brasileiros e os suecos, deste modo é possível que a escolha do 

Ouvidor também passe, futuramente, por mudanças exigidas pela sociedade. 

No contexto da legitimação cultural, uma sociedade é então auto-suficiente 
na medida em que as instituições são legitimadas por valores que os seus 
membros vivenciam conjuntamente, embora dentro de alguns limites que, 
por sua vez, são legitimados por suas coerências com as outras 
componentes do sistema cultural e de modo especial, com o seu 
simbolismo constitutivo. (KUNSCH, 2007, p.39 

 

Durante a pesquisa sobre Ouvidorias Públicas Municipais do Estado de São 

Paulo, que por muitas vezes ficam isoladas nos prédios públicos, sem divulgação 

sobre o potencial que possuem para realizar as funções com seriedade, foi possível 

levantar dados sobre quatro importantes cidades do Estado, como segue abaixo. 
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4.1.3.1 A Ouvidoria de Campinas 

 

 

A cidade de Campinas, localizada no interior do estado de São Paulo, é uma 

das maiores cidades  do interior e possui cerca de 1.039.297 habitantes, de acordo 

com estimativa IBGE 2007. 

A Ouvidoria do município foi instituída pelo decreto nº 11.085 de 29/01/1993 

durante o governo do Prefeito Magalhães Teixeira, porém o órgão foi esvaziado no 

governo seguinte e reaberto somente em setembro de 2002, por iniciativa da então 

Prefeita Izalene Tiene, que alterou o decreto anterior para 14.083 de 18/09/2002.  

Por ser a cidade bastante populosa, a aproximação entre o cidadão e a 

administração pública municipal de Campinas se fazia necessária por apresentar 

situações corriqueiras que precisavam ser solucionadas. Porém, a qual órgão o 

munícipe recorreria e cobraria o cumprimento dos prazos das queixas e solicitações 

feitas junto à prefeitura? 

Analisando a necessidade da população a então Prefeita Izalene Tiene 

manteve-se firme no seu propósito de reativar a Ouvidoria, instalando-a fora do Paço 

Municipal com Assessoria Jurídica, Técnica e de Expedientes, tendo por 

responsabilidade acolher as reclamações e sugestões sinalizadas pelos munícipes. 

Estes expressam a insatisfação ou questionamento de todos os prestadores de 

serviços ligados direta ou indiretamente a prefeitura. 

Pelo decreto, o Ouvidor deveria possuir status de Secretário, mas, por não 

haver o cargo na estrutura da administração Municipal de Campinas, foi criada a 

função de administrador regional com status e salário inferior ao de Secretário de 

Governo, nomeado como Ouvidor Geral do Município.  

Em sete anos de trabalho certificam-se os resultados ao publicarem o 

balanço trimestral de ocorrências no Diário Oficial de Campinas. 

No relatório de atividades do terceiro trimestre do corrente ano, a 

Ouvidoria de Campinas apresentou 966 atendimentos por telefone, 95 atendimentos 

pessoais, 12 atendimentos por carta e e-mail e por fax não existem dados 

disponíveis. 
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4.1.3.2 A Ouvidoria de Santo André  

 

 

A cidade de Santo André, localizada na região do Grande ABC, possui 

667.891 habitantes, de acordo com estimativa IBGE 2007. 

Com uma estrutura semelhante à Ouvidoria de Campinas, o Município de 

Santo André instituiu a Ouvidoria Pública Municipal por meio da lei nº. 7.877/99 na 

gestão do então Prefeito Celso Daniel e sofreu alterações através da lei municipal 

nº. 8.076 de 22/12/2004.  

As dependências da Ouvidoria encontram-se fora do Paço Municipal, 

desvinculado dos poderes legislativo e executivo.  

O Ouvidor é eleito e, para se candidatar ao cargo, precisa residir no 

mínimo por um ano no Município para cumprir um mandato de dois anos, podendo 

ser reconduzido por igual período. O aval para a escolha desse Ouvidor é estudado 

por um colegiado composto por 17 membros representantes de entidades da 

sociedade. 

O decreto sugere que o candidato a Ouvidor seja indicado por entidades 

filantrópicas estabelecidas no próprio município, através de um pedido por escrito, 

no mínimo por 1% dos eleitores da cidade, para que se certifique a inexistência de 

nepotismo ou aproximação político partidária. 

No relatório de atividades do primeiro semestre do corrente ano, a ouvidoria 

de Santo André apresentou 979 atendimentos por telefone, 624 pessoais, 7 por 

carta, 1043 e-mail e 11 por fax, totalizando 2664 atendimentos trimestrais 

registrados. 
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4.1.3.3 A Ouvidoria de Jundiaí 

 
 

A cidade de Jundiaí localizada no interior do Estado de São Paulo possui 

342.983 habitantes, de acordo com estimativa IBGE 2007. 

O Município de Jundiaí estruturou sua Ouvidoria pelo decreto nº 18144 em 

05/02/2001 ligado a Secretaria de Governo e Comunicação Social, com suas 

instalações no Paço Municipal na gestão do Prefeito Miguel Haddad. O decreto foi 

alterado para nº 19885 de 17/02/2005.  

O Ouvidor é escolhido pelo prefeito em gestão e cumpre o mesmo 

mandato de quatro anos. A alteração do decreto norteou a instauração dos 

procedimentos internos, estabelecendo as atribuições do Ouvidor e da sua equipe 

de assessores, trabalhando de acordo com a demanda da população. 

No relatório de atividades anuais disponibilizados pela prefeitura de 

Jundiaí só constavam dados referentes ao ano de 2008, não há dados referentes 

aos números e tipos de atendimentos, foram registrados 23.140 solicitações, 81.120 

reclamações, 907 denúncias, 377 cidadania, 3.617 adendos, 153.401 informações 

totalizando 189.562 atendimentos. 

 
 

4.1.3.4 A Ouvidoria de São Paulo 

 

 

São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da 

América Latina, maior cidade do Brasil, das Américas e de todo o hemisfério Sul, 

considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta.  

O município possui 11.037.593 habitantes, estimativa populacional de 

acordo com IBGE 2009. 

A Ouvidoria Geral do Município de São Paulo instituiu-se pelo decreto Nº 

40.248, em 12 de janeiro de 2001, estabelecendo as primeiras diretrizes, definindo 

suas atribuições e o modo de funcionamento adequado, em caráter provisório, até 

que a Câmara Municipal apreciasse e aprovasse por meio de Lei Municipal. 

Passados seis meses aproximadamente, a Ouvidoria conquistou autonomia 

administrativa, orçamentária e funcional por meio da Lei Municipal 13.167 criada em 
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05 de julho de 2001, garantindo e ampliando as diretrizes anteriores e promovendo 

independência ao novo órgão. 

A Ouvidoria Geral do Município de São Paulo é dirigida pelo Ouvidor Geral, 

indicado por uma lista tríplice pela Comissão Municipal de Defesa dos Direitos 

Humanos e nomeado pelo Prefeito para um mandato de 02 (dois) anos. 

Em casos de impedimento o Ouvidor Geral será substituído, pelo seu Chefe 

de Gabinete, cargo não poderá ser provido por servidor pertencente aos Quadros de 

Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo. 

No relatório de atividades referente ao mês de janeiro do corrente ano, a 

Ouvidoria da cidade de São Paulo apresentou 1253 atendimentos sendo que 960 

foram por telefone 191 por fax; 57 pessoalmente e 45 por cartas.  
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4.2 Ouvidoria – Direito e Exercício da Cidadania 

 

 

A cidadania possibilita um retorno às raízes históricas da humanidade. Desde 

o momento que a organização social iniciou sua formação com vigor, percebe-se 

que as idéias se diferem ao discorrer sobre cidadania. Diferem-se, quanto ao 

surgimento dos cidadãos e da organização da cidade.  

Para os gregos havia primeira, a cidade, polis, e só depois o cidadão, 
politer, para os romanos era o conjunto de cidadãos que formava a 
coletividade. Se para os gregos primeiro havia a cidade, polis, e só depois o 
cidadão, politer, para os romanos era o conjunto que formava a coletividade. 
(BASSANEZI e PINSK, 2003, p. 49) 

 

Em Roma, o representante maior era o Imperador, entretanto era 

magnificência ser cidadão romano, poderia ser por hereditariedade, alforria ou 

concessão, individual ou coletiva, aos súditos do imperador. 

O que deveria ser um vínculo público em Roma, ligava-se a vínculos 

pessoais. Quanto maior envolvimento com os “poderosos” romanos, maior o status 

social, maiores o benefícios pessoais. Garantir a cidadania romana era a maior 

riqueza almejada. 

Bassanezi e Pinsk, (2003) revelam a origem da palavra cidadania para 

esclarecerem seu significado: 

A palavra é de origem latina. “Em Latim, a palavra ciuis gerou ciuitas, 
“cidadania”, “cidade”, “Estado”. Cidadania, uma abstração derivada da 
junção dos cidadãos e, para os romanos, cidadania, cidade e Estado 
constituem um único conceito – e só pode haver este coletivo se houver 
antes cidadão. Ciuis é o ser humano livre e, por isso, ciuitas carrega a 
noção de liberdade em seu centro. (BASSANEZI e PINSK, 2003, p.49) 

 

Para a nobreza, os plebeus não tinham voz ativa. O processo para fazer com 

que o plebiscito virasse lei oportunizando a prática do Cius na sociedade romana, foi 

longo. Os caminhos foram diferentes, o desenvolvimento de cidadania no mundo 

seguiu rumos distintos e cada qual com suas características próprias, que foram 

construídas a partir do histórico de cada país.  

A França, os Estados Unidos, a Alemanha e o Brasil que não é exceção, 

administraram esta questão de acordo com a realidade social na qual viviam 

naquele momento. Quando se trata de cidadania, pode-se compreender que o Brasil 

não segue o modelo inglês, ele serve apenas como um exemplo onde sua marca 
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primordial é o contraste social, pois o país possui diferenciais que caracterizam 

ainda mais a cidadania como um processo histórico.  

Existem no Brasil, pelo menos duas diferenças importantes do modelo de 

cidadania inglesa: a primeira refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o social, 

em relação aos outros; a segunda refere-se à alteração na sequência em que os 

direitos foram adquiridos: entre nós o social precedeu os outros. (Carvalho, 2002, 

p.11) 

Compreende-se que existe uma significativa diferença entre o cidadão 

brasileiro e o cidadão norte americano, principalmente por cidadania estar 

relacionada com Estado-Nação, ou seja, a relação que temos com o patriotismo e a 

lealdade a um Estado e a sua identificação com uma Nação. 

O ano de 1930 foi marcado por transformações sociais e políticas, que 

aceleraram o processo democrático brasileiro. Sem dúvida fatos históricos fizeram o 

país regredir, em alguns aspectos para buscar forças e progredir em outros, lutando 

contra um regime ditatorial em que os direitos civis e políticos foram restringidos e 

que regeu o país numa vontade soberana. (CARVALHO, 2002) 

Três acontecimentos que oportunizaram a transformação do conceito de 

cidadania brasileira, um foi o plebiscito que ocorreu no país em dois momentos, em 

seis de janeiro de 1963 e em 21 de abril de 1993, ambos motivados por disputas 

acerca da escolha do sistema de governo. O segundo acontecimento foi o referendo 

em 2005, que colocou em pauta a proibição do comércio de armas de fogo e 

munição no Brasil, sendo rejeitado o livre comércio por quase dois terços dos 

eleitores do país. O terceiro foi à iniciativa popular de lei, que por meio da coleta de 

mais de um milhão de assinaturas, foi aprovado por unanimidade no Congresso que 

promulgou a Lei 9840, na qual, pune com a perda do registro ou do diploma os 

candidatos que forem descobertos comprando votos ou fazendo uso eleitoral de 

mecanismos de governo. Tais acontecimentos demonstraram iniciativas da 

democracia participativa. (LYRA, 2003) 

A consciência física e política do cidadão implicaram no envolvimento que se 

referem à administração pública, perdendo o autopoder decisório, resquícios do 

histórico do Brasil, que encaram o bem público como um bem privado, que colocava 

o cidadão como expectador de quem detém o poder de governo. 
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A consolidação da democracia exige o desenvolvimento de 
novos instrumentos que modernizem o Estado, estimulem a participação e 
alterem o foco da administração pública, redirecionando-a para o 
atendimento ao cidadão o atendimento ao cidadão, racionalizando os 
recursos públicos, combatendo o desperdício e a corrupção, conferindo 
enfim, maior transparência ao exercício do poder político. A ouvidoria no 
Brasil, mantidos os seus princípios, é uma aliada na conquista desses 
objetivos. VISMONA ( 2001, p.15 apud SILVA, 2004, p. 22)  

 

É a ouvidoria, o portal de ligação do cidadão que possibilita um retorno ou 

uma explicação sobre algo que, na visão da sociedade, não está satisfatório ou há 

necessidade de ser aprimorado, levando em consideração o olhar crítico do cidadão. 

É necessário encarar a ouvidoria como um termômetro, um instrumento de controle, 

que auxilia a administração pública a coordenar recursos humanos e materiais na 

busca pela eficiente prestação de serviço público. (COSTA, 2003 e HALFEN, 2008) 

Considerando o cidadão, o financiador e destinatário primordial do serviço 

público, cabe ao governo o respeito e a valorização, porém para que se efetive a 

funcionalidade dos órgãos públicos torna-se indispensável uma atuação diligente da 

sociedade. Na medida em que o usuário de um serviço público é incentivado a 

manifestar-se, demonstrando sua satisfação ou insatisfação com os serviços 

recebidos, a ouvidoria pública é uma ferramenta estratégica na promoção da 

cidadania.  

Observa-se que, sob a ótica de Carvalho (2008), a Ouvidoria propicia a 

humanização das relações, mediando conflitos, facilitando o acesso, ouvindo o 

cidadão e encaminhando as dificuldades encontradas. Pontuando os possíveis erros 

e apontando oportunidades de melhorias nos processos, se dispõem a acolher a 

opinião do cidadão que se sentiu insatisfeito ou prejudicado, utilizando a 

comunicação sinérgica como um dos artifícios, reduzindo os conflitos e buscando 

qualidade aos serviços prestados. 

Definindo a questão de cidadania junto à Ouvidoria pública, é possível 

perceber que, dar voz e vez aos usuários do serviço público recupera a dignidade do 

cidadão muitas vezes adormecida ou perdida, por conta de um sistema mal 

organizado. O cidadão é “treinado” indiretamente a ter uma postura pacífica a tudo 

que lhe é imposto ou oferecido, prevalecendo à idéia de bondade ou 

assistencialismo. 

Para que os direitos humanos não sejam postos em prática na íntegra, surge 

o comodismo. Exigir o que é direito do cidadão com bases sólidas não é simples, a 
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democracia tem sido banalizada fazendo emergir do povo à descrença em vários 

planos sociais. É necessário tempo para incutir desde cedo na educação do país o 

valor e o direito existente na opinião pública, na busca por exercer a cidadania de 

forma ativa, reduzindo a passividade culturalmente adquirida. (OLIVEIRA, 2008) 
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4.3 Comunicação Pública 

 

 

É característico de uma comunicação influir, manter e modificar as correntes 

informativas que giram em torno da sociedade, seja a comunicação pública ou 

organizacional, colaborando na transformação de crenças, valores e 

comportamentos. Compreende-se que a comunicação faz uso do poder e o poder 

uso da comunicação como fonte ou instrumento discursivo que rege alianças 

seguindo idealismos socialistas ou governamentais. (BORDENAVE, 2003)  

As décadas de 1930 e 1950 difundiram a comunicação de massa que mais 

tarde passou a ser chamada de comunicação social. Dentro das linhas de difusão da 

comunicação, surge a pública que vinha da vertente da comunicação política e era 

entendida como comunicação estatal ou governamental. 

 A comunicação pública tem como natureza a multipolaridade comunicativa, 

política e de mercado, tendo como fator determinante a mídia e segue as vertentes 

da propaganda e do marketing político, que auxiliaram na construção do conceito. 

(MATTOS, 2006) 

A essência da comunicação pública são os interesses de âmbito público entre 

o Estado e a sociedade, mas só nas duas últimas décadas passou a ocupar um 

espaço relevante nos estudos científicos e na sociedade. 

O termo Comunicação Pública, não é limítrofe devido à falta de nitidez e a 

gama de significados que giram entre a comunicação de governo e a comunicação 

corporativa. Mediante os novos campos de atuação profissional, a expressão abarca 

diversas atividades identificadas como: Comunicação Pública como Científica; 

Comunicação do Estado e/ou Governamental; Comunicação Política e Comunicação 

da Sociedade Civil Organizada. As identificações correlatas à Comunicação Pública 

buscam um equilíbrio nas correntes informativas e comunicativas ao que tange o 

Estado, o Governo e a Sociedade, exceto a Comunicação Pública identificada como 

Comunicação Organizacional. Sua característica é trabalhar exclusivamente uma 

estratégia planejada, partir do estudo e da análise de variáveis, apontando soluções 

dentro dos relacionamentos internos, vinculando e mediando os relacionamentos e 

as interferências do público externo. (BRANDÃO, 2003) 

A Comunicação pública se identifica com mais três termos, elencados em: 

Comunicação de Interesse Público; Comunicação Mercadológica e Comunicação 



33 

 

Político Eleitoral. Destaca-se a Comunicação de Interesse Público que é uma 

Comunicação formal, pois a troca e a partilha dos conhecimentos informativos 

envolvem a sociedade na participação da administração pública.  

Duas características importantes da comunicação de Interesse Público 

praticada por órgãos governamentais são componentes das políticas públicas: a 

busca de resultados tangíveis e a continuidade das iniciativas. (COSTA, 2004 p.27) 

Nas vésperas de campanhas, os partidos convocam o eleitor a sugerir e 

opinar na elaboração do plano de governo do candidato, que será exposto durante 

as campanhas. Entretanto as rupturas entre a escolha do candidato, a decisão das 

urnas e a execução do plano de governo são engessadas pela morosidade da 

gestão pública, pela desatualização de leis, pelo atraso no sistema de informação e 

pela falta de participação crítica do cidadão. 

A abrangência da Comunicação Pública, busca a transparência dessa 

gestão pública e exige uma fiscalização aos serviços prestados, que implica na 

prestação de contas para a sociedade dos fins da verba pública, que por vezes 

permanece obscura, por notas super faturadas e uso indevido do dinheiro público. 

Portanto, a ausência do cidadão na gestão pública precisa se assemelhar ou igualar 

ao do consumidor com as empresas privadas, que pagam por produtos e serviços. 

As empresas têm por obrigação oferecer qualidade e bons serviços, não por 

filantropia, mas por respeito a quem exige seus direitos. (COSTA, 2006) 

E é exatamente este o papel da Comunicação Pública, mostrar ao cidadão 

que ele não deve aceitar tudo o que lhe é imposto, mas deve questionar buscando 

uma transformação social para alcançar qualidade em todos os serviços que o 

Governo presta. 
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4.4 Relações Públicas e Ouvidoria 

 

 

Instigar a participação cidadã de maneira que as ações sociais visem o 

benefício coletivo, utilizando a comunicação estratégica e planejada, para uma 

mudança de comportamento é uma grande missão dos profissionais de Relações 

Públicas da contemporaneidade. Diferentemente das décadas de 50 e 60, quando 

profissionais defendiam interesses empresariais e governamentais, desprezando 

totalmente a opinião pública. 

Permitir que os cidadãos exercessem seus direitos e que não sejam cobrados 

somente pelos deveres, é o que o profissional de Relações Públicas deve 

proporcionar por meio da comunicação. A oportunidade de atuação e o acesso à 

informação corroboram na soma de esforços que se voltam para o envolvimento nas 

ações políticas e sociais. 

Os princípios básicos da cidadania são a liberdade e a igualdade, e o 
desenvolvimento de uma sociedade pode ser medido pelo grau com que 
estes princípios são expressos e exercitados na forma de direitos e deveres. 
(KUNSCH, 2007 p.46) 

 

O profissional do terceiro milênio deve colaborar de modo sucinto e gradativo, 

para que o cidadão tenha direito a ter direitos. Os serviços oferecidos à comunidade 

não devem ser entendidos como filantropia, mas como responsabilidade da 

administração pública e privada, que nas últimas décadas vem contando com o 

apoio, profissionalismo e qualidade de serviços do terceiro setor, agregados à boa 

vontade e a responsabilidade social empresarial. 

Compreendendo as inúmeras colocações existentes sobre o papel dos 

profissionais de Relações Públicas na sociedade, é possível relacioná-los 

diretamente à função do Ouvidor. A sociedade cobra posicionamento de ambos 

perante as questões a serem solucionadas e, por diversas vezes, espera deles a 

solução imediata aos problemas e respostas, aos questionamentos individuais e 

também aos relacionados do bem comum. Para as duas funções existem questões 

hierárquicas e burocráticas que devem ser analisadas, para que se possa encontrar 

o equilíbrio entre as partes envolvidas. 

Na busca por soluções de problemas sociais onde todos os envolvidos têm 

um ponto de vista a defender, evidenciam-se diversas semelhanças entre o Ouvidor 

e o Relações Públicas, pois o exercício primordial de suas funções é o 
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relacionamento entre públicos de interesse visando melhoria dos relacionamentos e 

a qualidade dos serviços.  

Relações Públicas atuam como técnica especializada de relacionamento, 
cujo objetivo principal é perceber as realidades da sociedade/organização, a 
obrigatoriedade de seus inter-relacionamentos institucionais e 
mercadológicos, suas necessidades permanentes de comunicação e seus 
envolvimentos harmônicos ou controversos com a sociedade. (FRANÇA, 
2006 p.3) 

 
O ouvidor não se respalda de uma formação específica, nem tão pouco da 

exigência de uma formação acadêmica do profissional de Relações Públicas, dando 

espaço para que outros profissionais com outra formação acadêmica exerçam essa 

função nas esferas pública ou privada, como por exemplo, Advogados e 

Administradores de Empresas. Nas esferas públicas, o profissional de Relações 

Públicas esbarra na condição de que o Ouvidor é um cargo de confiança, nomeado 

pelo prefeito em exercício, ou por assembléias populares que escolhem um líder que 

tenha proximidade com os problemas locais e um bom relacionamento com o 

público. 

Através de uma comparação das missões e funções, tanto de Relações 
Públicas como de Ombudsman, ambas as atividades se fundem. Além 
disso, percebe-se que o foco central das duas ações está voltado à 
valorização do consumidor, já que ambos buscam uma melhor relação com 
ele, para, conseqüentemente, obter resultados para a empresa. AZEVEDO, 
(2004, apud SILVA, 2004 p. 25 e 26) 

 

Os Códigos de ética da profissão de Relações Públicas e de Ouvidor 

possuem uma similaridade em um ponto chave, itens 2 e 5, ou seja, estabelecer 

canais de comunicação de fácil acesso de forma clara e objetiva, enfatizando o 

compromisso dos profissionais entre os públicos de interesse 

Essa analogia também pode ser feita com funções e missões básicas do 

profissional de Relações Públicas, destacadas por Azevedo:  

Diagnosticar o sistema organização-público; Prognosticar o futuro do 
sistema; Assessorar chefias organizacionais sobre as políticas da 
organização; Implementar programas de comunicação; Ouvir os dois lados, 
as duas versões, para que as informações possam ser analisadas; Detectar 
e apontar as causas de problemas, propondo mudanças que consigam 
minimizar e eliminar no futuro casos semelhantes que venham a ocorrer; 
envolver e motivar todos os participantes deste processo na organização, 
incorporando a filosofia da ética e do respeito aos direitos do cliente; 
Divulgar os direitos do cliente e motivá-los a exercer esses direitos. 

AZEVEDO, (2004 apud SILVA 2004, p. 26) 

 

A ouvidoria é um dos grandes exemplos de modelo simétrico, de duas 

mãos, campo fértil e de uma função estratégica para Relações Públicas. Ao longo da 
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história da profissão, as técnicas de Relações Públicas e os Fundamentos da 

profissão estruturaram o perfil e embasaram as diretrizes do que hoje podemos 

chamar de Ouvidor, buscando o equilíbrio pela análise da comunicação estratégica, 

ressaltando a participação e o interesse dos públicos. (SILVA, 2004) 

“O ombudsman é um instrumento a ser utilizado para despertar a 

cidadania, não apenas desenvolvendo a noção dos direitos, mas também 

transformando as pessoas de sujeito a protagonistas. GIANGRANDE, (997, apud 

SILVA, 2004, p. 21) 

É necessário compreender que o Ouvidor e o profissional de Relações 

Públicas são mediadores dos relacionamentos, com importante papel na 

estruturação das organizações e na ascendência da participação popular. 
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5 ESTUDO DE CASO - A OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

SANTOS 

 

 

A idéia de calar-se frente a algumas situações, não esboça o cenário atual 

da sociedade santista. Esta afirmação torna-se verídica quando se analisa as 

inúmeras ocorrências registradas na Ouvidoria Pública Municipal. Há, ainda, muito 

trabalho a ser feito para que a sociedade reconheça os meios legais para requerer e 

conscientizar-se dos  direitos e do poder que possui quando os utiliza. 

Independentemente dos motivos apresentados, as reclamações e os 

questionamentos dos munícipes, tem endereço certo. Sabem expor suas 

insatisfações e compreendem que, por mais demorado que o processo se 

apresente, vale esperar, pois sabe de quem cobrar futuramente. Afinal, ninguém 

deseja conviver com a culpa da omissão e desta forma é mais fácil passar o 

problema a diante.  

Este fato demonstra o tamanho da responsabilidade do Ouvidor com 

relação à sociedade, quando se propõem a agir com imparcialidade e justiça na 

intenção de garantir o cumprimento da Lei.  

 

O poder-dever de agir da autoridade pública é hoje reconhecido 
pacificamente pela jurisprudência e pela doutrina. O poder tem para o 
agente público o significado de dever para com a comunidade e para com 
os indivíduos, no sentido de quem o detém está sempre na obrigação de 
exercitá-lo. Meirelles, (1984 apud VISMONA p. 99 2005)  

 

5.1 Histórico da Ouvidoria de Santos 

 

Balizada pela estrutura da primeira Ouvidoria Municipal, criada na cidade de 

Curitiba, no Paraná, foi instituída a Ouvidoria Pública do Município de Santos, pelo 

então prefeito David Capistrano Filho, sancionada pela Lei Complementar 121, de 

14 de abril de 1994. (Anexo 2) 

Na gestão da prefeita Telma de Souza, que antecedeu à criação da Ouvidoria 

Pública Municipal, existia um serviço denominado Sistema de Atendimento ao 

Munícipe - SAM, sob o número 156, onde eram registradas as solicitações para 

execução e manutenção de equipamentos de serviços. As reclamações eram 
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publicadas no jornal A Tribuna, de segunda a sexta–feira, na Seção Plantão Tribuna, 

que abrangia os questionamentos de todos os municípios da Baixada Santista. As 

respostas eram reservadas para os domingos e eram de competência das 

assessorias de imprensa das prefeituras, entretanto não havia garantia de eficiência 

nos serviços. 

Nilo Entholze Ferreira foi nomeado primeiro Ouvidor de Santos. Tinha 

grande envolvimento com as questões políticas administrativas e vislumbrava, junto 

a Edson Luiz Vismona e Vera Giangrande, a criação de uma Associação Brasileira 

de Ouvidores/Ombudsman – ABO que, em 1995 tornou-se realidade.  

Desde sua promulgação, a Ouvidoria de Santos passou por duas 

alterações, uma feita pela Lei Complementar 301, de 22 de maio de 1998, e outra, 

em 29 de setembro de 2005. Esta última ressalta que, é de competência do Ouvidor 

estabelecer canais de comunicação entre os munícipes e a gestão pública, tendo 

como compromisso zelar pela idoneidade dos atos da Administração Municipal 

visando à defesa dos direitos do cidadão. 

Somente um Ouvidor de Santos cumpriu o mandato de quatro anos, o 

Administrador Ricardo José Schimidt Felippe, de janeiro de 2005 a dezembro de 

2008. Os anteriores renunciaram ao cargo por diversos motivos, entre eles a falta de 

experiência para a administração da função, pelas divergências pessoais e por 

motivos particulares.  

A Ouvidoria está locada no Paço Municipal José Bonifácio, na Praça 

Mauá, sem número, no andar térreo, no centro da cidade de Santos. 

Atendendo ao público das 8 às 18 horas, não há horário de almoço entre 

os atendentes cuja jornada de trabalho é de seis horas, há apenas um intervalo de 

15 minutos revezados entre eles. Os demais funcionários, com jornada de trabalho 

de 8 horas, cumprem o horário de almoço entre uma e duas horas. 

A parte física do local possui dependências separadas por divisórias de 

madeira partilhadas com o gabinete do Prefeito. As dependências estão 

classificadas em setores, tais como: recepção, salão de atendimento, sala de 

reuniões, arquivo, Gabinete do Ouvidor, Sala do Assessor do Ouvidor e a copa.  

Atualmente, a Ouvidoria Pública de Santos possui 14 funcionários 

distribuídos da seguinte maneira: cinco operadores de Telemarketing; um operador 

de contatos e encerramentos; e outro que se encontra de licença médica, dois 

responsáveis pelo nº telefônico 0800; dois auxiliares administrativos, responsáveis 
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pela entrada, saída e movimentação de documentos, responsáveis também pelas 

ocorrências, registros pessoais, atendimentos telefônicos internos, pelos trâmites 

das ocorrências e das respostas; um assessor do ouvidor; uma patrulheira do 

CAMPS que é responsável pelo envio e recebimento de malotes e documentos do 

Ouvidor. 

No setor de atendimento existem apenas quatro baias com computadores, 

redset próprio e individual, que exige uma escala de revezamento para atendimento 

devido à falha de recebimento de ligações e com o intuito de distribuir o trabalho; um 

Sistema de Atendimento ao Munícipe, que se trata de um banco de dados, que 

mediante os registros dos relatos, fornece número de protocolo, com cadastro 

individual para garantia do sigilo, informações e afins, telefones e site para 

consultas. Não fornece número de demandas e nem intranet com outros setores, 

que proporcionariam prazos e atualizações de informações das ocorrências. 

Internamente, existe um bom relacionamento entre o pessoal da equipe e 

o comprometimento geral com o trabalho. No quadro de funcionários fazem parte 

dois deficientes visuais.  

De modo geral, esses funcionários possuem de três a onze anos “de 

casa”, pois os anteriores eram contratados pela Lei nº. 650 ou por contratos 

emergenciais temporários e que foram substituídos pelos funcionários nomeados por 

concurso público realizado em 2006. 

Desde a legalização da Ouvidoria até os anos subseqüentes a mesma 

sempre esteve locada no Paço Municipal, porém, no início, em uma sala pequena e 

apenas com três funcionários. 

Auxiliar o cidadão que se reporta aos canais de contato é prioridade no 

setor. Toda a equipe é orientada a tratar o cidadão com muita atenção e respeito; 

caso não haja possibilidade de atender às solicitações, a pessoa é orientada sobre 

quais procedimentos deve tomar ou quais instituições procurar mediante o relato 

prestado. 

A comunicação no setor é feita por meio da sessão de atos do Diário Oficial, 

de comunicados internos, via documento e telefone, e de informações verbais. Os 

registros são avaliados conforme o assunto pelo Código de Postura, Leis 

Complementares, Decretos, Licenças e Inscrições Municipais. 
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O Ouvidor possui o nível e as prerrogativas de secretário. Sendo nomeado 

como cargo de confiança do prefeito em exercício, seu mandato coincide com a 

gestão do chefe do Executivo, quatro anos. 

A Ouvidoria assumiu o antigo SAM e agregou a recepção de reclamações, 

elogios e sugestões, garantindo sigilo do relato prestado e acolhimento de dados 

cadastrais para possíveis cobranças ou respostas. Entretanto, exige-se a 

identificação do munícipe para reclamações específicas, onde haja a necessidade 

de apuração de fatos entre as partes e ou abertura de inquérito. 

Desde 1994 até 2005, as ocorrências eram preenchidas manualmente 

numa ficha impressa, gerando um número de protocolo e encaminhada aos setores 

por malotes. A resposta era enviada por carta padronizada, assinada pelo 

responsável do órgão e pelo Ouvidor em gestão. Tal procedimento permanece até 

os dias atuais, tendo como diferencial somente a questão tecnológica do registro, 

que passou a ser feito por computadores em um banco de dados próprio, que 

adotou o mesmo nome de Serviço de Atendimento ao Munícipe.  

Existem cinco canais de atendimento aos munícipes, e-mail; fax; 

pessoalmente; carta e por correio da cidadania, adotados pela Ouvidoria em 2005 

que encaminha os trâmites solicitados  das seguintes da maneiras:  

E-mail – Consiste nos registros dos relatos prestados via endereço eletrônico 

ouvidoria@santos.sp.gov.br acessado pelo site da prefeitura ou web- mail. 

Fax –  Consiste no recebimento de relatos por escrito, pelo número (0 xx 13) 

3201- 5070. O recebimento de confirmação e número de protocolo é enviado pelo 

próprio meio ou endereço eletrônico. 

Pessoalmente – Consiste na mesma base dos demais atendimentos, porém 

dependendo da especificidade do relato é necessário o comparecimento do 

denunciante para anexar documentos e outros comprovantes e a autorização para 

divulgação de dados nos casos de saúde e medição de decibéis.   

Correio da Cidadania: 32 caixas coletoras distribuídas em estabelecimentos 

municipais de grande afluxo de pessoas, como Orquidário, Aquário, Estação da 

Cidadania, Regionais dos Morros, Sessão Ambulatório de Especialidade 

(SEAMBESP) e Unidade Básica de Saúde (UBS), elas contêm formulários, nos 

quais podem ser registradas as críticas, as sugestões, os pedidos e as denúncias. 

Houve anteriormente uma experiência com caixas de sugestões instaladas 

somente em Unidades Básicas de Saúde, as quais passaram por boicotes, 

mailto:ouvidoria@santos.sp.gov.br
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encabeçadas pelos funcionários públicos da saúde, que se sentiram ameaçados e 

vigiados, não compreendendo o objetivo da proposta. Atualmente, com a proposta 

do Correio da Cidadania em diversos locais públicos, não foram registradas 

reclamações de funcionários. 

 

5.2 Pesquisas de observação Direta 

 

 

Entre janeiro e outubro de 2009, após ser nomeada ao Cargo de 

Operadora de Telemarketing da Ouvidoria Pública do Município de Santos, pude 

observar que a Ouvidoria é o setor que tem dado ao munícipe vez e voz. Por meio 

dos diversos registros de solicitações, reclamações e sugestões, o cidadão tem a 

oportunidade de manifestar a opinião, expor satisfação e/ou insatisfação sobre os 

serviços oferecidos à sociedade por parte dos órgãos públicos.  

Diariamente diversos registros são realizados, sendo concentradas as 

reclamações e sugestões junto às demandas de serviços, gerando 

aproximadamente mil ocorrências mensais. 

Essas ocorrências são identificadas como: vistoria e poda de árvores; 

desratização; prevenção e combate a dengue, vistorias em lotes vagos e edificados, 

nivelamentos e reparos em leito carroçável, sarjetas e passeios públicos; 

orientações quanto ao descarte de produtos que agridem ao meio ambiente; alvará 

de funcionamento, poluição sonora; vigilância sanitária, fiscalização em comércio 

viário, práticas esportivas, permissionários, infrações de funcionários públicos; 

questões de saúde e outros.  

No entanto, algumas modernizações se fazem necessárias para sanar 

alguns problemas que existem no setor. O sistema de arquivo permanente da 

Ouvidoria possui registros impressos, datados de janeiro de 2002 até os dias atuais, 

sem a devida catalogação que forneça dados das movimentações anuais de 

ocorrências. Há precariedade nos equipamentos, os computadores estão obsoletos 

e faltam postos de atendimento telefônico, causando falha na distribuição das 

ligações, por tocar excessivamente em um único terminal.  

Os contatos secundários, ou seja, as ocorrências realizadas diariamente 

necessitam de malotes para serem encaminhadas as secretarias competentes, para 

dar prosseguimento aos trâmites legais, pois não existe um banco de dados aos 
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registros referentes a essas manifestações e para sinalização de uma estimativa de 

execução. Esses fatores implicam no comprometimento do fornecimento de prazos 

para respostas palpáveis, mesmo nos casos mais urgentes. 

Quanto à comunicação entre a equipe da Ouvidoria, nota-se a falta de  

aproximação da chefia para com os demais funcionários do setor e a ausência de 

técnicas que propiciem o diálogo e esclarecimentos de informações e atos oficiais. A 

carência de integração causa ruídos na comunicação interna e gera insatisfação dos 

funcionários, além de contribuir com os transtornos causados pela enorme 

burocracia.  

5.3 Pesquisas de Opinião Pública 

 

 

Entre os meses de maio e outubro de 2009 foi aplicada uma pesquisa 

composta e qualitativa, entrevistando habitantes de Santos, acima dos 18 anos, no 

intuito de avaliar o conhecimento e a utilização da Ouvidoria Pública pelos munícipes 

santistas. (Anexo 6) 

O questionário foi composto por oito perguntas, que delimitavam somente 

o nível de conhecimento e uso da ouvidoria pelos munícipes. As perguntas foram 

divididas e classificadas em seis questões fechadas, que dependendo da alternativa 

respondida, permitiam ou não que o respondente desse prosseguimento ao 

questionamento e duas perguntas abertas que possibilitavam ao cidadão sugerir 

formas  de divulgação  e deixar opinião sobre os serviços prestados pela ouvidoria. 

Questões financeiras e nível de escolaridade não foram utilizados como 

base para a pesquisa, utilizou-se como fator principal, os dados que pudessem ser 

utilizados como termômetro, tanto do conhecimento do setor pela população, como 

das sugestões apontadas pelos entrevistados para divulgação e utilização da 

ouvidoria.  

Nesta fase do Estudo de Caso que se cabe analisar a pesquisa que foi 

realizada no intuito de captar dados concretos sobre as afirmativas do início do 

Trabalho. 

Visto que o público colaborador  foi um público misto, pode-se observar 

que as respostas foram diversificadas, deste modo conclui-se que  as respostas 
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foram  de extrema importância  para avaliar o conhecimento e a utilização da 

Ouvidoria Pública pelos munícipes santista.  

 

5.3.1 Análise da Pesquisa 

 

 

De acordo com o balanço das pesquisas, 59% dos munícipes santistas 

não conhecem a ouvidoria nem os serviços prestados por ela e 41% da população 

conhecem o setor.  

Dos que conhecem 74% nunca utilizou e apenas 24% fizeram uso do 

serviço; 72% das pessoas entrevistadas receberam respostas das solicitações feitas 

ao setor e 28% não receberam, caracterizando o não recebimento, por terem se 

reportado a outros meios ou não procurarem novamente o setor.  

Das pessoas que receberam o retorno 100% apresentaram queixas e 

insatisfação na execução dos serviços e nas soluções apresentadas; 38% dos 

entrevistados afirmaram que conhecem todas as formas e os motivos de se reportar 

a uma ouvidoria e 62% afirmaram que desconhecem todos os assuntos abrangentes 

ao setor, entretanto, nenhum dos entrevistados que afirmaram conhecer os serviços 

abrangentes a uma ouvidoria, demonstraram conhecimento pleno sobre o assunto, 

denominando ouvidoria como delegacia, promotoria, entre outros.  

Sobre o levantamento de dados, 45% acreditam que uma maior 

divulgação e informação sobre os assuntos referentes a uma ouvidoria, trariam um 

melhor uso entre os munícipes santistas, em contra partida, 2% acreditam que o 

setor já é divulgado e 5% apontaram a importância de se ter um mediador no sentido 

de se obter melhores resultados nos serviços públicos; 10% não acreditam na 

importância do setor, 7% acreditam na importância do setor,  mas desconhecem os 

motivos para utilizá-lo, e 2% reclamam da agilidade nos serviços. 
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5.4 Pesquisa Interna 

 

 

Para complementar o Estudo de Caso, nesta fase do trabalho foi realizada 

uma pesquisa interna junto aos funcionários da Ouvidoria de Santos, órgão gestor 

aos quais são vinculados (Anexo 7). Os mesmos  puderam externar suas opiniões 

quanto à imagem do órgão perante a sociedade e perante as secretarias 

pertencentes à Prefeitura, as dificuldades encontradas no funcionamento do setor, a 

relação entre eles, os relacionamentos com os canais de imprensa locais e os 

colaboradores. 

A pesquisa englobou cinco perguntas, duas abertas, que permitiam ao 

respondente expor suas idéias, satisfações, insatisfações e opiniões construtivas 

para melhoria do setor, além de outras informações apontando mudanças que 

poderiam ser adotadas a favor da melhoria entre o relacionamento do corpo de 

funcionários, do próprio setor e secretarias; e três questões fechadas, que 

solicitavam ao respondente, uma justificava de acordo com a opção assinalada.  

A pesquisa foi aplicada no mês de outubro de 2009, estabelecido o prazo de 

duas semanas para a devolutiva, sendo assim as respostas poderiam ser 

elaboradas fora do ambiente de trabalho ou durante o expediente dos funcionários,   

propiciando maior comodidade e liberdade, não havendo intervenção do aplicador 

em nenhum momento da pesquisa. 

Ao propor a pesquisa para o grupo a expectativa inicial era de 13 formulários  

respondidos, incluindo o do Ouvidor Geral Público que também participou da 

avaliação, contribuindo com sua visão de liderança e como membro participante do 

órgão, deixando nas entrelinhas da situação prevalecer à igualdade enquanto 

pessoa, não enfatizando a questão de chefia e subordinados. No entanto, apenas 

nove formulários foram devolvidos, sendo que, um dos funcionários estava de 

licença médica, o outro estava de férias e outro optou por se abster. 
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5.4.1 Análise dos resultados  

 

 

As respostas às questões um e cinco apontam que a principal dificuldade 

do funcionamento da Ouvidoria é o desconhecimento dos usuários e das próprias 

secretarias municipais, que interpretam o papel do setor de modo errôneo. 

A população entende que a Ouvidoria é o local responsável para 

solucionar todos os problemas, inclusive os de caráter jurídico e social, (como por 

exemplo, briga de vizinhos, situações corriqueiras que muitas vezes apenas com 

conversas podem ser solucionadas) entendendo que o setor é uma promotoria ou 

uma delegacia, cobrando dos funcionários a ausência de retorno das solicitações. 

Não compreendem que o setor é apenas o mediador de negociações entre os 

munícipes e os demais órgãos públicos. 

Já as secretarias têm a ouvidoria como o fiscalizador dos serviços 

prestados, “a ovelha negra do setor público”, o órgão que aponta os serviços e as 

melhorias a ser efetuada no município. Na visão do servidor a ouvidoria teria que ser 

o defensor do funcionário público, fato improcedente, visto que a intenção do setor é 

mediar e promover a solução de problemas e a satisfação popular para ambas as 

partes, enfim, a visão distorcida da ouvidoria é que tem provocado a confusão e o 

mau uso dos direitos do cidadão assegurados por Lei.  

Outro fator interessante que a pesquisa apontou, é que os funcionários 

possuem comprometimento com o trabalho, porém a hierarquia e a burocratização 

em excesso vêm causando a insatisfação e o distanciamento do servidor para com 

as chefias e os colaboradores do setor. 

Os resultados da questão 2, 3 e 4  foram avaliados  entre 67%, 78% e  

67%  bons, tanto para a avaliação da comunicação interna, como da comunicarão 

institucional e até mesmo no relacionamento do setor com a imprensa. Porém, há 

quem se contradiz ao justificar a opinião, pois abrem parênteses e  apontam falhas, 

fato que proporcionou uma avaliação ambígua das questões, pois ao mesmo tempo 

em que aponta a situação como satisfatória, evidencia a problemática a ser resolvida 

como: a forma inadequada de propaganda, a obscuridade sobre os canais de 

acesso e a falta de clareza sobre os assuntos pertinentes aos órgãos.   
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5.5 Tabelas e Gráficos  

 

5.5.1 Tabela e Gráfico da Pergunta 1 – A 

 
 
Analisando o gráfico pode-se observar que todos os funcionários, por unanimidade 

acreditam que não há credibilidade no setor, tanto por parte dos munícipes como por 

parte das secretarias, totalizando assim 100% das perguntas respondidas nesta 

parte da questão.  
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P.1 - A 9 

      Não há credibilidade no setor. 
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5.5.2 Tabela e Gráfico da Pergunta 1 – B 

 

 

Dos nove respondentes, 44% acreditam que a burocracia é um dos empecilhos que 

dificulta o bom andamento dos serviços prestados pela ouvidoria.  
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5.5.3 Tabela e Gráfico da Pergunta 1 – C 

 
 

Ao analisar as demais respostas 33% dos  funcionários alegam que o fator que 

dificulta o bom andamento dos serviços da ouvidoria é a falta de funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 - C

33%

67%

1

2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 1 - C 
Quantidade de Resposta 

Faltam funcionários Em aberto 

P.1 - C 3 6 

Falta de funcionários 
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5.5.4 Tabela e Gráfico da Pergunta 1 – D 

 

 

E nesta última parte da Pergunta, 33% dos funcionários acreditam que a falta de 

prazos é um dos fatores que  afetam na credibilidade da ouvidoria de modo 

negativo, fazendo com que as críticas aumentem. 
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5.5.6 Tabela e Gráfico da Pergunta 2  

 

 

Nesta questão 67% dos respondentes classificaram a comunicação interna da 

ouvidoria pública municipal e os contatos com as secretarias que abrangem a 

estrutura da Prefeitura Municipal de Santos como boa, 22% dos funcionários se 

colocaram afirmando que esta comunicação é regular e 11% afirmaram que a 

comunicação é ruim. 
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5.5.7 Tabela e Gráfico da Pergunta 3 

 
 
Ao analisarmos o gráfico sobre a Comunicação Institucional – imagem e divulgação  

junto à população na ouvidoria pública municipal, 70% dos entrevistados acreditam 

que a Comunicação Institucional é boa, porém as opiniões se dividem 11%  

acreditam que é regular e 11% acreditam que a é ruim. 
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5.5.8 Tabela e Gráfico da Pergunta 4 

 

 

Quanto a avalia com os órgãos de imprensa locais 67% dos entrevistados avaliaram 

este relacionamento como bom, 22% avaliaram como regular e 11% avaliaram como 

ruim. 
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5.5.9 Tabela e Gráfico da Pergunta 5 

 
 
Esta questão foi sugestiva. Os funcionários sentiram-se à vontade e expressaram 

suas opiniões de forma clara e objetiva. Todos podiam colocar mais de uma 

sugestão ou fazer mais de uma observação, assim sendo, 55% dos entrevistados 

afirmaram não haver envolvimento com o corpo de funcionários, 27% afirmaram não 

existir comprometimento com o trabalho que é desenvolvido e 11% afirmaram que 

há comprometimento e envolvimento.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha do tema para este Estudo de Caso, deve-se pela ascendência da 

participação popular ao que tange a administração pública em razão do novo papel 

da sociedade contemporânea. 

Os levantamentos históricos, bibliográficos e teóricos discorreram sobre a 

importância do ouvidor geral público dentro da administração pública, as formas de 

atuação de uma ouvidoria e como ela interage, proporcionando o diálogo e 

melhorias do serviço público. 

 Apesar dos dez anos da promulgação da Lei de Proteção e Defesa do 

Usuário do Serviço Público que não se estende a obrigatoriedade dos municípios 

para a criação de ouvidorias, o desconhecimento, a agregação de demandas de 

serviços, a falta de credibilidade junto as secretarias envolvidas ao órgão, 

confundem os usuários que perecem por não ter informações claras e divulgação 

eficaz para os assuntos que são pertinentes a uma ouvidoria, que acaba sendo 

interpretada e utilizada de forma contrária ao seu propósito. 

O município de Santos, que possui a mais antiga ouvidoria em funcionamento 

no Brasil, é exemplo da falta de participação da massa, tendo plenos conhecimentos 

sobre os assuntos que são deficitários entre os munícipes.Os meios de divulgação 

com o papel da ouvidoria são interpretados  dentro e fora da prefeitura implicando na 

falta de credibilidade da intervenção imediata dos serviços prestados, dados que 

foram confirmados  por meio das pesquisas de opinião pública e pesquisas internas 

que ressaltaram as dificuldades encontradas pelo setor impedindo o  principal 

objetivo da ouvidoria que é  mediar questões de caráter social a favor do bem estar 

e da qualidade de vida do município.  

As problemáticas apontadas no decorrer da pesquisa proporcionaram uma 

reflexão e uma avaliação para as quais soluçõe, poderiam ser adotadas para 

melhorias na utilização e na divulgação dos serviços de uma ouvidoria. Defendendo 

a inserção do profissional de Relações Públicas como componente atrelado às 

atividades de uma ouvidoria, comprova-se pela similaridade as quais estes 

profissionais atuam, descritas ao longo do trabalho, porém encontram dificuldades 

de atuação  pelo desconhecimento da profissão e por não ter nenhuma lei ou 

decreto que permitam o acesso destes profissionais nas esferas públicas. 
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O Ouvidor por não ter uma formação específica vigente e na maioria dos 

casos possuir cargo de confiança do prefeito em gestão, dificulta a atuação do 

profissional de Relações Públicas no cargo de Ouvidor, portanto o mais viável no 

momento  seria a inserção do profissional de Relações Públicas para uma função 

estratégica ao proporcionar uma comunicação dirigida  despertando entre os 

envolvidos a importância de se agregar os serviços  com uma visão crítica e 

construtiva do cidadão, que por sua vez está mais próximo das problemáticas 

envolvidas apontando melhorias para o bom andamento do serviço público. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Lei 10.294 de 20 de abril de 1999 

 

Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São 

Paulo. 

Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de 

São Paulo e dá outras providências 

CAPITULO I 

Das Disposições Gerais 

Artigo 1º - Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do usuário dos 

os serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo. 

§ 1º - As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam-se aos 

serviços públicos prestados: 

a) pela Administração Pública direta, indireta a fundacional; 

b) pelos órgãos do Ministério Público, quando no desempenho de função 

administrativa; 

c) por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra 

forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio. 

§ 2º - Esta lei se aplica aos particulares somente no que concerne ao serviço público 

delegado. 

Artigo 2º - Periodicamente o Poder Executivo publicará e divulgará quadro geral dos 

serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo, especificando os órgãos ou 

entidades responsáveis por sua realização. 

Parágrafo único - A periodicidade será, no mínimo, anual. 
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CAPITULO II 

Dos Direitos dos Usuários 

§ 1º - 0 direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição Federal. 

Artigo 5º - Para assegurar o direito à informação prevista no Artigo 4º, o prestador 

de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a: 

I - atendimento pessoal, por telefone ou outra via eletrônica; 

II - informação computadorizada, sempre que possível; 

III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço; 

IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes, inclusive mediante 

divulgação pelas redes públicas de comunicação; 

V - programa de informações, integrante do Sistema Estadual de Defesa do Usuário 

de Serviços Públicos - SEDUSP, a que se refere o artigo 28; 

VI - minutas de contratos-padrão redigidas em termos claros, com caracteres 

ostensivos e legíveis, de fácil compreensão; 

 

SEÇÃO IV 

Do Direito ao Controle Adequado do Serviço 

 

Artigo 8º - 0 usuário tem direito ao controle adequado do serviço. 

§ 1º - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão instituídas em todos 

os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no Estado de São Paulo. 

a) Ouvidorias; 
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b) Comissões de Ética. 

Artigo 9º - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, reclamações e 

denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, inclusive à Comissão de 

Ética, visando à: 

I - melhoria dos serviços públicos; 

II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços 

públicos; 

Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior, que 

encaminhará ao Governador, relatório semestral de suas atividades, acompanhado 

de sugestões para o aprimoramento do serviço público. 

 

(Fonte Lei 10294 http://www.ouvidoria.sp.gov.br/portal/lei/lei.htm) 
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Anexo 2 

 

Lei Complementar nº 121 de 14 de abril de 1994 

INSTITUI A OUVIDORIA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS, CRIA CARGOS 

QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

DAVID CAPISTRANO FILHO, Prefeito Municipal de Santos, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 24 de março de 1994 e eu 

sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 121 

Artigo 1 - Fica instituída a Ouvidoria Pública do Município de Santos; destinada a 

zelar pela legalidade, eficiência e moralidade dos atos da Administração direta, 

indireta e funcional. 

Artigo 2º - O Ouvidor Publico Municipal, que terá nível e prerrogativa de Secretario 

Municipal será escolhido e nomeado pelo Prefeito Municipal, sendo obrigatória que o 

indicado esteja no uso e gozo de seus direitos civis e políticos. 

Artigo 3º - O Ouvidor Publico será detentor de 'mandato, cuja duração coincidira com 

o do mandato do Prefeito que o nomear. 

§ 1º - Vetado. 

§ 2º - 0 processo de escolha, nomeação e posse do Ouvidor Público realizar-se-á 

preferencialmente, nos três primeiros meses após a posse do Prefeito: 

Artigo 4º - Compele ao Ouvidor Publico: 

I Zelar pela legalidade moralidade eficiência dos atos da Administração do 

Município, direta indireta ou fundacional sugerindo medidas: para a correção 

de erros, omissões ou abusos dos órgãos da Administração. 

II  Promover a observação das atividades, em qualquer tempo, de todo e 

qualquer órgão da Administração Municipal, direta,_indireta ou fundacional, 
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sob o prisma da obediência as regras da legalidade, impessoalidade, 

publicidade e moralidade; com vistas à proteção do patrimônio publico; 

III ·Receber e apurar a procedência das reclamações, denúncias e sugestões 

que lhe forem dirigidas e propor a instauração de sindicância e inquéritos, 

sempre que 'cabíveis, como também recomendando aos órgãos da 

Administração as medidas necessárias à defesa dos direito dos cidadãos; 

IV  Centralizar as investigações de toda e qualquer lesão contra o erário publico, 

propondo alternativamente ao Prefeito Municipal, Presidente da Câmara de 

Vereadores, ao Poder Judiciário e ao Ministério Publico a responsabilidade 

administrativa civil ou penal do responsável uma vez ato lesivo; 

V Determinar com recurso "ex-officio" ao Prefeito Municipal, o arquivamento das 

denuncias quando se revelarem, desde logo ou após regular investigação 

inconsistente ou infundada e, alem disso promover a irrestrita defesa do 

servidor publico municipal contra qualquer ato que, injustamente, alente 

contra seus legítimos direitos ou mesmo contra sua honra pessoal e 

funcional; 

VI Manter permanente contato com as entidades representativas da sociedade 

com vistas ao aprimoramento dos servidores públicos,·e sua perfeita 

adequação ás necessidades dos municípios; 

VII Recomendar junto aos órgãos da Administração, a adoção de mecanismos 

que dificultem a violação do patrimônio publico; 

VIII Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado noticia de fatos apurados e os 

respectivos documentos quando disserem 'respeito às atribuições daquela 

Corte: 

IX  Promover estudos propostas e gestões, em colaboração com todos os 

órgãos da Administração Municipal objetivando minimizar a burocracia 

prejudicial ao bom andamento da maquina administrativa; 

X A publicação pelo D.O Urgente de relatório mensal da Ouvidoria, contendo o 

numero de reclamações consultas feitas, e ainda encaminhamento dado aos 

temas de maior relevância; 

Artigo 5º - A atuação do Ouvidor Publico dar-se-á por provocação dos munícipes ou 

"ex-offício”, sempre que o ato ou omissão dos órgãos da Administração venham a 

causar danos ao erário ou venham a ferir os direitos de qualquer cidadão. 
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Artigo 6° - Para o desempenho de suas atribuições é assegurado ao Ouvidor 

publico: 

I Independência e plena autonomia de ação; 

II Livre acesso e transito em qualquer repartição ou órgão da Administração 

Municipal, direta, indireta ou fundacional, para obtenção de dados e 

informações; 

III Requisição para exame e com prazo certo para devolução de processos 

administrativos expedientes ofícios, livros contábeis, pastas de ·arquivos e de 

quaisquer papeis e documentos, com vistas apuração de fatos e 

desenvolvimento de investigações: 

IV Tomar por termo depoimentos de munícipes, servidores e autoridades 

administrativas do Município a fim de esclarecer fatos sob sua investigação; 

V Salientar o concurso de auditorias ou assessorias externas quando 

indispensáveis a apuração de fatos sob sua investigação; 

VI Solicitar servidores municipais e equipamentos para trabalhos de urgência, 

sem prejuízo do artigo 8º desta lei complementar. 

.Parágrafo Único - Obrigam·se, as autoridades de órgãos da "Administração direta, 

indireta ou fundacional a fornecer, em caráter preferencial e de urgência sob pena 

de responsabilidades todas as informações, documentos, processos e certidões 

solicitadas pela Ouvidoria Publica, com vistas à apuração de fatos sob sua 

responsabilidade. 

Artigo 7º - A intervenção do Ouvidor público suspendera ou interromperá quaisquer 

prazos administrativos. 

Artigo 8º - Para a estruturação e funcionamento da Ouvidoria Pública, ficam criados 

os seguintes cargos de livre provimento: 

I – 1 (um) cargo de Ouvidor Municipal, Símbolo C-S; 

II - 1 (um) cargo de Assessor, Símbolo C-1; 

III - 1 (um) cargo de Assistente·Técnico, Símbolo C-3. 
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Parágrafo-Único - os demais serviços auxiliares da Ouvidoria Pública serão 

executados por servidores municipais do quadro, designados pelo Prefeito Municipal 

por solicitação fundamentada do Ouvidor Público; 

Artigo 9º - Fica a Prefeitura Municipal de Santos autorizada a abrir Crédito Adicional 

Especial no valor CR$ 500.000,00 (Quinhentos CR$ 500.000,00 (quinhentos mil 

cruzeiros reais), mediante anulação parcial da dotação orçamentária. Nº 

1014.3131.03.07.021.2025. para cobertura das despesas decorrentes da execução 

desta lei complementar 

Artigo 10 - Esta lei (complementar entra em vigor na data da publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "Jose Bonifacio", em'14 de abril de 1994. 

. DAVID CAPISTRANO 'FILHO 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo·da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 

14 de abril de 1994. 

ÂNGELA SENTO SÉ MARQUES 

Chefe do Departamento 

(Secretaria de cultura - Hemeroteca Municipal) 
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Anexo 3 

Lista de Ouvidorias 

 

89 Serviços Relacionados ao Estado de São Paulo 

 

Ouvidoria - Secretária de Emprego e Relações do Trabalho - Sede 

Ouvidoria - Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM 

Ouvidoria - Agencia Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP 

Ouvidoria – ARTE SP 

Ouvidoria - Associação Amigos do Projeto Guri - Secretaria da Cultura 

Ouvidoria - AUTOBAN 

Ouvidoria - Caiuá Distribuição de Energia 

Ouvidoria - Casa Civil 

Ouvidoria - Centro de Atenção à Saúde de Santa Rita do Passa Quatro 

Ouvidoria - Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental 'Philippe Pinel' 

Ouvidoria – CEP. AM 

Ouvidoria - COMGÁS 

Ouvidoria - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista- CTEEP 

Ouvidoria - Companhia Energética de São Paulo - CESP 

Ouvidoria - Companhia Nacional de Energia Elétrica 

Ouvidoria - Companhia Paulista de Obras e Serviços 

Ouvidoria - Conjunto Hospitalar de Sorocaba 

Ouvidoria - Coordenação de Serviços de Saúde 

Ouvidoria - Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

Ouvidoria - Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios 

Ouvidoria - COSESP 

Ouvidoria - CPTM 

Ouvidoria - Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo 

Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde de Araçatuba 

Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde de Araraquara DRS. III 

Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde de Marília 

Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde de Registro 

Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto 

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303793
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303525
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303702
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2040
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303845
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=304020
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303847
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303095
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303541
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303599
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303806
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2135
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303261
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=302664
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303848
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303556
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303117
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303412
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303996
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303978
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2181
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1255
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303534
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303355
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2842
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303329
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303562
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303564
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Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde IV da Baixada Santista 

Ouvidoria - DERSA 

Ouvidoria - Empresa de Distribuição de Energia Elétrica Vale Paranapanema S/A 

Ouvidoria - Empresa Elétrica Bragantina S/A 

Ouvidoria – EMTU/SP 

Ouvidoria - Faculdade de Medicina de Marília 

Ouvidoria - FAPESP 

Ouvidoria - Gás Natural São Paulo Sul 

Ouvidoria - Hospital Brigadeiro 

Ouvidoria - Hospital Heliópolis 

Ouvidoria - Hospital Infantil Darcy Vargas 

Ouvidoria - Hospital Ipiranga 

Ouvidoria – I M E S C 

Ouvidoria - Imprensa Oficial 

Ouvidoria - Instituto Agronômico 

Ouvidoria - Instituto Biológico 

Ouvidoria - Instituto Butantã 

Ouvidoria - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -I A M S P E 

Ouvidoria - Instituto de Economia Agrícola 

Ouvidoria - Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

Ouvidoria - Instituto de Pesca 

Ouvidoria - Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas - USP 

Ouvidoria - Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL. 

Ouvidoria - Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia 

Ouvidoria - IPEM/SP 

Ouvidoria – IPESP 

Ouvidoria - IPT 

Ouvidoria – ITESP 

Ouvidoria - Metrô 

Ouvidoria - Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo 

Ouvidoria - PROCON 

Ouvidoria - Procuradoria Geral do Estado 

Ouvidoria - São Paulo Previdência - SPPREV 

Ouvidoria - SEADE 

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303359
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=980
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303846
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303849
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1494
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303922
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=302660
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=302649
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303409
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=3083
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303576
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303754
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=329
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303400
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303843
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303962
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303324
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303909
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303977
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303589
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303968
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=465
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303976
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303664
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=337
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=67
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1343
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303749
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=360
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303228
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303908
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=682


69 

 

Ouvidoria - Secretaria da Administração Penitenciária 

Ouvidoria - Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

Ouvidoria - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Ouvidoria - Secretaria da Saúde 

Ouvidoria - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

Ouvidoria - Secretaria de Comunicação 

Ouvidoria - Secretaria de Cultura 

Ouvidoria - Secretaria de Desenvolvimento - SEDE 

Ouvidoria - Secretaria de Economia e Planejamento - SEDE 

Ouvidoria - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

Ouvidoria - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Ouvidoria - Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos 

Ouvidoria - Secretaria de Gestão Pública 

Ouvidoria - Secretaria de Habitação 

Ouvidoria - Secretaria de Saneamento e Energia 

Ouvidoria - Secretaria do Meio Ambiente 

Ouvidoria - Secretaria dos Transportes 

Ouvidoria - Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente 

Ouvidoria de Serviços Públicos da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 

Ouvidoria do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo 

Ouvidoria do Departamento Regional de Saúde I da Grande São Paulo 

Ouvidoria e Central de Atendimento - Fundação Centro de Atendimento Sócio-

Educativo ao Adolescente 

Ouvidoria Geral (Reitoria) - São Paulo - Universidade Estadual Paulista - UNESP 

Ouvidoria Geral – Defensoria Pública 

Ouvidoria – PRODESP 

Ouvidoria – Programa Poupa tempo Providências quanto a Ocupação Indevida de 

Faixas de Segurança das Linhas de Transmissão - Companhia de Transmissão de 

Energia Elétrica Paulista. 

 
 
 
 
 

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1
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http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303232
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303177
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303659
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303416
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303871
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303235
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303685
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303155
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2070
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=864
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1416
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2959
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303208
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303854
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=2847
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303746
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303746
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303523
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303397
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=3069
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=3062
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303263
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303263
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303263
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Anexo 4 

Código de Ética dos profissionais de Relações Públicas 

Reformulado conforme Resolução CONFERP no 02/85, de 06/11/85 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

I – Somente pode intitular-se profissional de Relações Públicas e, nesta qualidade, 

exercer a profissão no Brasil, a pessoa física ou jurídica legalmente credenciada nos 

termos da Lei em vigor. 

II– O profissional de Relações Públicas baseia seu trabalho no respeito aos 

princípios da "Declaração Universal dos Direitos do Homem". 

III– O profissional de Relações Públicas, em seu trabalho individual ou em sua 

equipe, procurará sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade 

profissional, através do aperfeiçoamento de seus conhecimentos e procedimentos 

éticos, pela melhoria constante de sua competência científica e técnica e no efetivo 

compromisso com a sociedade brasileira. 

IV – O profissional de Relações Públicas deve empenhar-se para criar estruturas e 

canais de comunicação que favoreçam o diálogo e a livre circulação de informações. 

 

SEÇÃO I 

Das Responsabilidades Gerais: 

Artigo 1º- São deveres fundamentais do profissional de Relações Públicas: 

a. Esforçar-se para obter eficiência máxima em seus serviços, procurando 

sempre se atualizar nos estudos da Comunicação Social e de outras áreas 

de conhecimento. 
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b. Assumir responsabilidades somente por tarefas para as quais esteja 

capacitado, reconhecendo suas limitações e renunciando a trabalho que 

possa ser por elas prejudicado. 

c. Colaborar com os cursos de formação de profissionais em Relações 

Públicas, notadamente ao aconselhamento e orientação aos futuros 

profissionais. 

Artigo 2º- Ao profissional de Relações Públicas é vedado: 

a. Utilizar qualquer método, meio ou técnica para criar motivações 

inconscientes que, privando a pessoa do seu livre arbítrio, lhe tirem a 

responsabilidade de seus atos. 

b. Desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, 

clientes que tenha atendido em virtude de sua função técnica em organizações 

diversas. 

c. Acumpliciar-se com pessoas que exerçam ilegalmente a profissão de 

Relações Públicas. 

d. Disseminar informações falsas ou enganosas ou permitir a difusão de 

notícias que não possam ser comprovadas por meio de fatos conhecidos e 

demonstráveis. 

e. Admitir práticas que possam levar a corromper ou a comprometer a 

integridade dos canais de comunicação ou o exercício da profissão. 

f. Divulgar informações inverídicas da organização que representa. 

 

SEÇÃO II 

 

Das Relações com o Empregador: 

 

Artigo 3º- O profissional de Relações Públicas, ao ingressar em uma organização, 

como empregado, deve considerar os objetivos, a filosofia e os padrões gerais 

desta, tornando-se interdito o contrato de trabalho sempre que normas, políticas e 



72 

 

costumes até vigentes contrariem sua consciência profissional, bem como os 

princípios e regras deste código. 

SEÇÃO III 

 

Das Relações com o Cliente: 

 

Artigo 4º- Define-se como cliente a pessoa, entidade ou organização a quem o 

profissional de Relações Públicas – como profissional liberal ou empresa de 

Relações Públicas – presta serviços profissionais. 

Artigo 5º- São deveres do profissional de Relações Públicas, nas suas relações com 

os clientes: 

a. Dar ao cliente informações concernentes ao trabalho a ser realizado, 

definindo bem seus compromissos e responsabilidades profissionais, a fim de 

que ele possa decidir-se pela aceitação ou recusa da proposta dos serviços 

profissionais; 

b. Esclarecer ao cliente, no caso de atendimento em equipe, a definição e 

qualificação profissional dos demais membros desta, seus papéis e suas 

responsabilidades; 

c. Limitar o número de seus clientes às condições de trabalho eficiente; 

d. Sugerir ao cliente serviços de outros colegas sempre que se impuser a 

necessidade de prosseguimento dos serviços prestados, e estes, por motivos 

ponderáveis, não puderam ser continuados por quem as assumiu inicialmente; 

e. Entrar em entendimentos com seu substituto comunicando-lhe as 

informações necessárias à boa continuidade dos trabalhos, quando se 

caracterizar a situação mencionada no item anterior. 

Artigo 6º- É vedado aos profissionais de Relações Públicas, atenderem os clientes 

concorrentes, sem prévia autorização das partes atendidas. 
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Artigo 7º- Não deve o profissional de Relações Pública a aceitar contrato em 

circunstâncias que atinjam a dignidade da profissão e os princípios e normas do 

presente Código. 

 

 

SEÇÃO IV 

 

Dos Honorários Profissionais: 

 

Artigo 8º- Os honorários e salários devem ser fixados por escrito, antes do início do 

trabalho a ser realizado, levando-se em consideração, entre outros: 

1. Vulto, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e relevância dos 

trabalhos a executar; 

2. Necessidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos 

paralelos; 

3. As vantagens que, do trabalho, se beneficiará o cliente; 

4. A forma e as condições de reajuste; 

5. O fato de se tratar de um cliente eventual, temporário ou permanente; 

6. A necessidade de locomoção na própria cidade ou para outras cidades do 

Estado ou do País. 

Artigo 9º- O profissional de Relações Públicas só poderá promover, publicamente, a 

divulgação de seus serviços com exatidão e dignidade, limitando-se a informar, 

objetivamente, suas habilidades, qualificações e condições de atendimento. 

Artigo 10 - Na fixação dos valores deve se levar em conta o caráter social da 

profissão. Em casos de entidades filantrópicas ou representativas de movimentos 

comunitários, o profissional deve contribuir sem visar lucro pessoal, com as 
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atribuições específicas de Relações Públicas, comunicando ao CONRERP de sua 

Região as ações por ele praticadas. 

 

SEÇÃO V 

 

Das Relações com os Colegas 

 

Artigo 11 - O profissional das Relações Públicas deve ter para com seus colegas a 

consideração e a solidariedade que fortaleçam a harmonia e o bom conceito da 

classe. 

Artigo 12 - O profissional de Relações Públicas não atenderá cliente que esteja 

sendo assistido por outro colega, salvo nas seguintes condições: 

a. A pedido desse colega; 

b. Quando informado, seguramente, da interrupção definitiva do atendimento 

prestado pelo colega. 

Artigo 13 - O profissional de Relações Públicas não pleiteará para si, emprego, 

cargo ou função que esteja sendo exercido por outro profissional de Relações 

Públicas. 

Artigo 14 - O profissional de Relações Públicas não deverá, em função do espírito 

de solidariedade, ser conivente com erro, contravenção penal ou infração a este 

Código de Ética praticado por outro colega. 

Artigo 15 - A crítica a trabalhos desenvolvidos por colegas deverá ser sempre 

objetiva, construtiva, comprovável e de inteira responsabilidade de seu autor, 

respeitando sua honra e dignidade. 

SEÇÃO VI 
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Das Relações com Entidades de Classe: 

Artigo 16 - O profissional de Relações Públicas deverá prestigiar as entidades 

profissionais e científicas que tenham por finalidade a defesa da dignidade e dos 

direitos profissionais, a difusão e o aprimoramento das Relações Públicas e da 

Comunicação Social, a harmonia e a coesão de sua categoria social. 

Artigo 17 - O profissional de Relações Públicas deverá apoiar as iniciativas e os 

movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, tendo participação efetiva 

através de seus órgãos representativos. 

Artigo 18 - O profissional de Relações Públicas deverá cumprir com as suas 

obrigações junto às entidades de classe, às quais se associa espontaneamente ou 

por força de Lei, inclusive no que se refere ao pagamento de anuidades, taxas e 

emolumentos legalmente estabelecidos. 

SEÇÃO VII 

Das Relações com a Justiça 

Artigo 19 - O profissional de Relações Públicas, no exercício legal da profissão, 

pode ser nomeado perito para esclarecer a Justiça em matéria de sua competência. 

Parágrafo Único: – O profissional de Relações Públicas deve escusar-se de 

funcionar em perícia que escape à sua competência ou por motivos de força maior, 

desde que dê a devida consideração à autoridade que o nomeou. 

Artigo 20 - O profissional de Relações Públicas tem por obrigação servir 

imparcialmente à Justiça, mesmo quando um colega for parte envolvida na questão. 

Artigo 21 - O profissional de Relações Públicas deverá agir com absoluta isenção, 

limitando-se à exposição do que tiver conhecimento através da análise e observação 

do material apresentado e não ultrapassando, no parecer, a esfera de suas 

atribuições. 



76 

 

Artigo 22 - O profissional de Relações Públicas deverá levar ao conhecimento da 

autoridade que o nomeou a impossibilidade de formular parecer conclusivo, face à 

recusa do profissional em julgamento, em fornecer-lhe dados necessários à análise. 

Artigo 23 - É vedado ao profissional de Relações Públicas: 

a. Ser perito do seu cliente; 

b. Funcionar em perícia em que seja parte, parente até o segundo grau, ou 

afim, amigo ou inimigo e concorrente de cliente sua; 

c. Valer-se do cargo que exerce, ou dos laços de parentesco ou amizade para 

pleitear ser nomeado perito. 

 

SEÇÃO VIII 

Do Sigilo Profissional 

Artigo 24 - O profissional de Relações Públicas guardará sigilo das ações que lhe 

forem confiadas em razão de seu ofício e não poderá ser obrigado à revelação de 

seus assuntos que possam ser lesivos aos seus clientes, empregadores ou ferir a 

sua lealdade para com eles em funções que venham a exercer posteriormente. 

Artigo 25 - Quando o profissional de Relações Públicas faz parte de uma equipe, o 

cliente deverá ser informado de que seus membros poderão ter acesso ao material 

referente aos projetos de ações. 

Artigo 26 - Nos casos de perícia, o profissional de Relações Públicas deverá tomar 

todas as precauções para que, servindo à autoridade que o designou, não venha a 

expor indevida e desnecessariamente ações do caso em análise. 

Artigo 27 - A quebra de sigilo é necessária quando se tratar de fato delituoso, 

previsto em lei, e a gravidade de suas conseqüências para o público envolvido pode 

criar, para o Profissional de Relações Públicas o imperativo de consciência de 

denunciar o fato. 
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SEÇÃO IX 

Das Relações Políticas e do exercício do Lobby 

Artigo 28 - Defender a livre manifestação do pensamento, a democratização e a 

popularização das informações e o aprimoramento de novas técnicas de debates é 

função obrigatória do profissional de Relações Públicas. 

Artigo 29 - No exercício de Lobby o profissional de Relações Públicas deve ater-se 

às áreas de sua competência, obedecendo às normas que regem a matéria, 

emanadas pelo Congresso Nacional, pelas Assembléias Legislativas Estaduais e 

pelas Câmaras Municipais. 

Artigo 30 - É vedado ao profissional de Relações Públicas se utilizarem de métodos 

ou processo escusos, para forçar quem quer que sejam a aprovar matéria 

controversa ou projetos, ações e planejamentos, que favoreça m os seus propósitos 

SEÇÃO X 

Da Observância, Aplicação e Vigência do Código de Ética: 

Artigo 31 – Cumprir e fazer cumprir este código são dever de todos os profissionais 

de Relações Públicas. 

Artigo 32 - O Conselho Federal e os Regionais de profissionais de Relações 

Públicas manterão Comissão de Ética para: 

- Assessorar na aplicação do Código; 

- Julgar as infrações cometidas e casos omissos, ad referendum de seus respectivos 

plenários. 

Artigo 33 - As normas deste Código são aplicadas às pessoas físicas e jurídicas, 

que exerçam a atividade profissional de Relações Públicas. 
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Artigo 34 - As infrações a este Código de Ética profissional poderão acarretar 

penalidades várias, desde multa até cassação de Registro Profissional. 

Artigo 35 - Cabe ao profissional de Relações Públicas denunciarem aos seus 

Conselhos Regionais qualquer pessoa que esteja exercendo a profissão sem 

respectivo registro, infringindo a legislação ou os artigos deste Código. 

Artigo 36 - Cabe aos profissionais de Relações Públicas docentes e supervisores 

esclarecerem, informar e orientar os estudantes quanto aos princípios e normas 

contidas neste Código. 

Artigo 37 - Compete ao Conselho Federal formar jurisprudência quanto aos casos 

omissos, ouvindo os Regionais, e fazê-la incorporar a este Código. 

Artigo 38 - O presente Código entrará em vigor em todo o território nacional a partir 

de sua publicação no Diário Oficial da União. 

 

(Fonte: http://www.sinprorp.org.br/Codigo_de_etica/001.htm) 
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Anexo 5 

 

Questões referentes à pesquisa de Opinião Pública 

 

 

1. Você conhece a Ouvidoria Pública Municipal de Santos e os 

serviços prestados por ela?  

(...) sim  

(...) não 

 

2. Já utilizou? 

(...) sim  

(...) não 

 

3. Se sim, obteve retorno da sua solicitação? 

(...) sim  

(...) não 

 

4. Se a resposta acima foi não? Por quê? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Você conhece todas as formas e os motivos que o levam a utilizar 

os serviços de uma ouvidoria?  

(...) sim 

(...) não 
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6. Se sim. Quais? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

7. Existe alguma sugestão para divulgação dos serviços prestados por 

parte da Ouvidoria? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8. Como munícipe deixe um comentário sucinto do seu ponto de vista 

a respeito da Ouvidoria Municipal de sua cidade. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



81 

 

 

Anexo 6 

 

 

Entrevista com a equipe da Ouvidoria de Santos 

 

1. Em sua opinião, quais as dificuldades encontradas para o alcance dos 

objetivos da Ouvidoria Pública Municipal - OPM? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Como você classifica a comunicação interna da OPM e os contatos com 

as secretarias que abrangem a estrutura da Prefeitura Municipal de 

Santos - PMS?  

(      ) bom      (      ) regular     (      ) ruim 

Justifique__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. Como você avalia a Comunicação Institucional - imagem e divulgação 

junto à população - na OPM? 

(      ) bom      (      ) regular     (      ) ruim 

Por quê?__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4. Como você avalia o relacionamento com os órgãos de imprensa locais? 

(      ) bom      (      ) regular     (      ) ruim 

Por quê?__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. Expresse sua opinião sobre o envolvimento do corpo de funcionários da 

OPM e aponte algumas modificações necessárias para que o setor se 

destaque na realização de suas competências dentro e fora da PMS. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO 
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Anexo 7 

Resposta da Ouvidoria Pública de Santos ao Munícipe 

 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 

OUVIDORIA PÚBLICA 

Santos, 28 de maio de 2009. 
 
Ref.: 1259/2009 
 
Prezado (a) Senhor (a) Hernani Teles 
 
Em relação ao seu pedido sobre Obras Públicas 
 
Informamos que: 
 
A obra do Parque Municipal Roberto Mário Santini encontra-se em período de 
garantia dos serviços tendo sido já executados reparos necessários, conforme 
resposta de Sinézio Veiga Domingues - Coordenadoria de Vias Públicas Zona Leste 
e Região Central Histórica/Secretaria de Obras. 
 
 
Responsável pela providência: 
 
Engº. Antônio Carlos Silva Gonçalves – SEOSP 
 
Atenciosamente, 
 

 
FRANCISCO LA SCALA JÚNIOR 
Ouvidor Público do Município 
 
 
Senhor (a). Munícipe: Em caso de dúvida, por favor, renove o contato pelo telefone: 
0800-112056. 
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Anexo 8 

 

Plantão “A Tribuna” 

 
 

 


