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1. Sumário 

O relatório está dividido em 6 partes principais:  

➢ Visão geral que apresenta a Ouvidoria da Telebras; 

➢ Canais de Manifestação 

o Aspectos quantitativos que compreende as quantidades de manifestações recebidas pela 

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br) e do Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e outros canais (presencial, 

telefone, e-mail); 

o Aspectos qualitativos que apresentam o teor de algumas manifestações, preservando a 

identidade dos manifestantes; 

➢ Atividades desenvolvidas no mês de março de 2020; 

➢ Resultados alcançados; e  

➢ Conclusão, com uma análise do que foi desenvolvido no mês e desafios para os meses 

subsequentes. 

2. Visão Geral 

A Ouvidoria da Telebras é um canal aberto para que o cidadão e o colaborador apresentem suas 

demandas e problemas, como também sugestões, que contribuam para a melhoria dos serviços 

prestados pela empresa e aperfeiçoamento dos seus processos internos. 

Sua atuação atende, fundamentalmente, ao comando constitucional do art. 37, parágrafo 3º da 

Constituição que determina ao Poder Executivo, observadas as disposições legais, a instituir e manter 

serviços de atendimento às reclamações e sugestões dos cidadãos, especialmente os usuários dos 

serviços públicos e garantir espaços, mecanismos e instrumentos de participação e controle social sobre 

sua atuação e serviços ofertados à população. 

A ouvidoria tem um papel fundamental para o aprofundamento do conceito de cidadania, assim como 

para o seu efetivo exercício e respeito pela sociedade e agentes públicos na medida em que: 
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a) permite aos cidadãos pertencentes a grupos menos organizados que têm menor poder de influência, 

terem suas demandas apresentadas e adequadamente tratadas pelas instituições públicas, assim como 

respondidas dentro de prazo preestabelecido; 

b) disponibiliza aos cidadãos canais de acesso direto com os órgãos/entidades públicas para busca de 

direitos, obtenção de informações e apresentação de opiniões e sugestões; 

c) favorece a participação social por encorajar e instrumentalizar o cidadão a se representar perante a 

Administração Pública, na defesa de seus direitos. 

Tendo as funções acima descritas, a Ouvidoria da Telebras apresenta as informações do mês de Março 

de 2020. 

3. Canais de manifestação  

3.1 Dados quantitativos 

 

No mês de março, a Ouvidoria da Telebras recebeu 33 (trinta e três) manifestações. Uma destas, após 

ter seu conteúdo analisado, cuja competência era da Anatel, foi encaminhada.  

As manifestações foram encaminhadas pelos diversos canais disponíveis: 

➢ Fala.BR (plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à informação) 

Em março de 2020 foram cadastradas 10 manifestações no Fala.BR. Destas 9 (nove) foram concluídas e 

uma está em tramitação, dentro do prazo. 

➢ e-SIC 

                Em março de 2020 foram realizados 06 (seis) pedidos de acesso à informação dos quais 5 (cinco) foram 

concluídos e um está em tramitação, dentro do prazo. 
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➢ Outros canais de manifestação 

De acordo com o gráfico, em meses anteriores, não foram registradas presencialmente manifestações. 

No mês de março,  a Ouvidoria da Telebras recebeu 12(doze) manifestações presenciais e 04 (quatro) 

por e-mail, de colaboradores da empresa. Destas, 04 (quatro) foram cadastradas no Fala.Br e as demais 

foram respondidas por e-mail e/ou presencialmente. 

3.2 Dados qualitativos 

No mês de março, 61% das manifestações do FalaBr trataram do tema Coronavírus. A Diretoria da 

empresa usou o canal da Ouvidoria para receber sugestões dos colaboradores para a elaboração de 

ações de prevenção à pandemia; Outros 23% foram reclamações em relação à prestação de serviços 

pela Telebras (funcionamento dos circuitos), 8% manifestações relacionadas às operadoras e foram 

encaminhadas para a Anatel; e 8% das manifestações tratou do tema gestão de pessoas. Este último 

tema referiu-se à registros de reclamação de colaboradores com relação ao modelo de gestão praticado 

na Telebras. 

 

Os pedidos de acesso à informação versaram  sobre questões relativas à administração na Telebras 

(33%), solicitações de acionistas sobre a situação das ações da empresa (33%),  operadoras de telefonia 

ou TV por assinatura (17%) e gestão dos riscos da empresa (17%). 
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Das manifestações registradas por Outros Canais (como e-mail e presencialmente), 62% foram 

relacionadas às ações desenvolvidas pela Telebras para a prevenção ao Coronavírus, 13% relacionadas 

à gestão e liderança na Telebras, 13% relacionadas à gestão de pessoas, 6% tratavam dos serviços 

prestados pela empresa (funcionamento dos circuitos) e 6% foram solicitações de informação pelos 

acionistas da empresa. 

 

3.3 Pesquisa de Satisfação 

A pesquisa de satisfação é respondida, voluntariamente, pelo manifestante, ao receber a resposta 

conclusiva à sua manifestação. A pesquisa tem por objetivo avaliar a qualidade dos serviços prestados 

pela Ouvidoria da TELEBRAS junto às pessoas que recorreram aos seus serviços. No mês de março foram 

respondidas duas pesquisas pelo Fala br: 

 

 

De acordo com as informações do sistema, a pesquisa de número 00132000069/2019-56 foi registrada 

no mês de Dezembro e seu conteúdo tinha relação com a Anatel. Quanto à qualificação, o usuário 

informou que classificou como insatisfatória a qualidade do sistema Fala.Br. 

4.  Atividades desenvolvidas 

Tendo em vista os resultados da pesquisa realizada pela GIRC, no mês de agosto de 2019, que 

demonstrou desconhecimento da atuação da Ouvidoria por parte dos empregados e gestores, e o 

objetivo de ampliar a atuação da Ouvidoria da Telebras, foram realizadas algumas atividades, a saber: 
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4.1 Visita a outras Ouvidorias 

➢ Ouvidoria Geral da União - OGU 

• Data:  02 de março de 2020 

• Ouvidor Geral da União Adjunto - Fábio Valgas 

➢ Serviço de Processamento de Dados – SERPRO 

• Data: 10 de março de 2020 

• Gerente de Departamento - Karina da Costa Bruno 

4.2  Campanha educativa interna 

Campanha realizada para ampliar o conhecimentos dos colaboradores acerca das atividades 

desenvolvidas pela Ouvidoria da Telebras, dos dispositivos que respaldam sua atuação,  dos prazos para 

resposta às manifestações e ações desenvolvidas em consequência das manifestações recebidas. 

 

4.3 Outras ações 

➢ Participação na Reunião de Gerentes – REGER para garantir o conhecimento dos gestores em 

relação ao planejamento das ações. 

➢ Reuniões de alinhamento dos processos e procedimentos da Ouvidoria com o presidente da 

Telebras, a chefe de gabinete, alguns diretores e colaboradores. 

➢ Divulgação do Dia do Ouvidor – 16 de Março. 

➢ Disponibilização das caixas de manifestação, ampliando os canais para registro de demandas 

pelos colaboradores; 
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➢ Elaboração de norteadores para a Ouvidoria: 

5. Resultados alcançados: 

➢ Atuação em conjunto com a Diretoria Executiva da empresa nas ações de prevenção ao 

Coronavírus; 

➢ Revisão da Diretriz de Atuação da Ouvidoria; 

➢ Redistribuição de atividades em unidades organizacionais; 

➢ Feedbacks positivos em relação à campanha institucional; 

➢ Registros de manifestações presenciais; e 

➢ Orientação à gestores. 

6. Conclusão 

Para dar continuidade às ações de desenvolvimento da Ouvidoria, está em elaboração um planejamento 

de atuação da Ouvidoria para o ano de 2020, contemplando as seguintes ações: 

➢ Ouvidoria Itinerante; 

➢ Publicação de Diretriz de Atuação da Ouvidoria e de Proteção ao Denunciante; 

➢ Elaboração da Prática da Ouvidoria; 

➢ Aprovação e publicação dos Fluxos das Manifestações; 

➢ Publicação de notícias mensais sobre a Ouvidoria; e 

➢ Reavaliação da percepção dos empregados – pesquisa. 
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