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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE 

OUVIDORIA 

 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUDENE - 2019 

 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A administração pública atual apresenta um cenário de modificações em 

todos os seus processos, em busca de modernização e transparência na 

gestão. A conscientização da sociedade tem levado a significativas mudanças 

na esfera pública. Urge que o cidadão seja visto como um cliente, digno de 

receber a devida atenção, sendo-lhe oferecido o respeito que não recebia 

quando das  práticas anteriores que, por longo tempo, mantiveram-se 

burocráticas, engessadas, onerosas.  

 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

realizou, pelo segundo ano consecutivo, a pesquisa de satisfação com o 

objetivo de avaliar a percepção dos usuários acerca da qualidade dos serviços 

prestados em sua região e identificar as possibilidades de melhoria na 

consecução dos trabalhos. Essa ação faculta ainda detectar os pontos críticos 

que exigem ações mais efetivas, particularmente nas tomadas de decisões, no 

direcionamento estratégico e na assertividade de soluções, além da 

possibilidade de fornecer subsídios importantes para a construção de um plano 

de ação com vistas a melhorias na instituição. 

 

O Decreto 6.932/2009, que garante a participação da sociedade na 

avaliação dos serviços prestados pelos órgãos públicos federais, já sinalizava 

para a necessidade premente de estabelecer um diálogo ininterrupto entre a 

gestão pública e a sociedade. O lançar mão de ferramentas que possibilitem e 

tragam elementos que possam servir de base para este diálogo é fundamental 

na obtenção dos elementos de reflexão. 

 

Ademais, a pesquisa vem atender à Lei Nº 13.460/2017, que contempla 

a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da 

administração pública, ao determinar que os órgãos e entidades por ela 
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abrangidos divulgarão a Carta de Serviços ao Usuário, instituída com base no 

Decreto Nº 9.094, de 17/07/2017, peculiar a cada instituição e elaborada com o 

objetivo de informar o usuário-cidadão sobre os serviços prestados pelo órgão 

ou entidade, as formas de acesso a esses serviços, seus compromissos e 

padrões de qualidade de atendimento ao público (art. 7º). Simultaneamente, os 

parágrafos 1º e 2º visam assegurar o cumprimento dos compromissos e dos 

padrões de qualidade de atendimento divulgados na referida Carta.  

 

 Essa mesma Lei estabelece, em seu art. 23, que os órgãos e entidades 

públicos por ela abrangidos deverão avaliar os serviços prestados, nos 

seguintes aspectos: 

I - satisfação do usuário com o serviço prestado;  

II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;  

III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação 

dos serviços;  

IV - quantidade de manifestações de usuários; e 

V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e       

aperfeiçoamento da prestação do serviço.  

 

Este relatório apresenta informações obtidas com a aplicação e análise 

dos questionários enviados a empresas beneficiárias dos Incentivos Fiscais, do 

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, no exercício de 2019 e, bem 

assim, a Prefeituras Municipais apoiadas pelo Programa Água para Todos, 

através de Termo de Compromisso firmado com esta Superintendência, para a 

implantação de equipamentos hídricos. Portanto, nessa etapa, não abrange 

todos os segmentos de serviços prestados pela SUDENE. 

Esses instrumentos de políticas públicas têm como objetivos:  

Incentivos Fiscais: promover e apoiar investimentos privados 

prioritários voltados para atividades produtivas de interesse do 

desenvolvimento da área de atuação da SUDENE; 

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE – assegurar 

recursos para a realização de investimentos na área de atuação da 

SUDENE, em infraestrutura e serviços públicos e em empreendimentos 

produtivos com grande capacidade de germinação de novos negócios e 

novas atividades produtivas. 

Água para Todos: promover a universalização do acesso à água 

em áreas rurais para consumo humano e atividades produtivas. 
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II – ENFOQUE METODOLÓGICO: 

 

 Uma vez que a Pesquisa de Satisfação tem por objetivo avaliar a opinião 

dos usuários sobre os serviços prestados pelo órgão, a Ouvidoria solicitou o 

auxílio das Diretorias da SUDENE e das Coordenações-Gerais vinculadas, no 

sentido de fornecimento de listagem da clientela dos serviços por elas 

prestados - pessoas física, jurídica e entidades públicas - com os respectivos 

endereços eletrônicos.  

 

 Foram disponibilizados pelas Coordenações-Gerais da SUDENE os 

dados necessários ao levantamento, com a explicitação de suas atividades e 

serviços, quais sejam: emissão de laudos constitutivos e portarias 

concernentes a pleitos de incentivos fiscais e financeiros relativos à concessão 

de redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais, para instalação, 

ampliação, modernização ou diversificação de projetos enquadrados em 

setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários 

para o desenvolvimento regional, calculados com base no lucro da exploração; 

e do incentivo de 30% para reinvestimento, como também aprovação de 

consulta prévia e projeto com vistas à obtenção de financiamento de atividades 

produtivas (FDNE) para implementação de empreendimentos econômico-

sociais que se enquadrem às prioridades estabelecidas pelo Conselho 

Deliberativo e decidir quanto ao apoio financeiro desse Fundo para os projetos 

aprovados pelos agentes operadores (BNB, BB e CAIXA ECONÔMICA); 

convênios, celebrações de avenças com Prefeituras da área de atuação da 

SUDENE, cuja finalidade é apoiar técnica e financeiramente essas unidades 

federativas, com vistas a contribuir para a formação e melhoria dos 

equipamentos sociais/econômicos locais. 

 

Após elencar as atividades do órgão, foram elaboradas perguntas 

pertinentes a itens de análise, que contemplassem: qualidade no atendimento, 

continuidade do serviço, conclusão das etapas necessárias, tempo de espera, 

nível geral de contentamento com os serviços prestados, eficiência dos 

processos operacionais, entre outros. 

 

Em seguida, optou-se para a realização da pesquisa por meio de um 

programa eletrônico que garantisse rapidez nas respostas e agilidade na 

mensuração dos resultados. Ademais, utilizando-se uma técnica de números 

aleatórios, através de amostra estatística, foram selecionadas empresas e a 

elas remetidos questionários (vide modelos), via e-mail, solicitando ao 

entrevistado o preenchimento online e posterior encaminhamento de resposta 

pela mesma técnica. Para tal finalidade, foram utilizados formulários criados no 

ambiente da web, mais uma vez contando com o apoio da Coordenação-Geral 
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de Tecnologia da Informação – CGTI, e acessíveis através de links fornecidos 

aos usuários: 

 

Incentivos 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=58096 

 

FNDE 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=57975 

 

Prefeituras 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=57930 
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III - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS: 
 

PESQUISA  DE  SATISFAÇÃO  DOS  USUÁRIOS  DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS                  
PELA SUDENE - 2019                                                                    

INCENTIVOS FISCAIS 
 

    
Questionários Encaminhados:    117                                                                                    
Questionários Respondidos:    36  

QUESTÕES Quantidade % 

 
Como essa Empresa  avalia a qualidade do serviço 
prestado por parte da SUDENE? 

    

       
 

* Ótima 17 47,22 
 

* Boa 18 50 
 

*Regular 1 2,78 
       
 

Foram alcançados os resultados esperados?     
 

* Sim 35 97,22 
 

* Não 1 2,78 
       
 

O tempo esperado para o atendimento do pleito foi:     
 

* Muito menos do que o esperado 4 11,11 
 

* Menos do que o esperado 25 69,44 
 

* Mais do que o esperado 5 13,89 
 

* Muito mais do que o esperado 2 5,56 
       
 

Qual seria o grau de satisfação dessa Empresa em 
relação à SUDENE?     

 
* Totalmente satisfeito 34 94,44 

 
* Pouco satisfeito 1 2,78 

 
* Pouco insatisfeito 1 2,78 

       
 

Gostaria de apresentar comentário adicional ou 
sugestão sobre o nosso atendimento? 17 47,22 

 Fonte: Ouvidoria da SUDENE 
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             Dos 117 questionários enviados, 36 foram respondidos, nos quais a 

qualidade do serviço prestado pela SUDENE foi considerada como “boa” (18), 

e “ótima” (17). Os resultados esperados foram alcançados para 35 

entrevistados. Para 25, o tempo esperado ao atendimento do pleito foi “menos 

do que o esperado” (representa 69,44 %). No tocante ao grau de satisfação das 

empresas, o índice mostrou-se, majoritariamente, como “totalmente satisfeito” 

(34, ou seja, 94,44%). 

 
 
PESQUISA  DE  SATISFAÇÃO  DOS  USUÁRIOS  DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS          

PELA SUDENE - 2019 

 

   FNDE 
 

   Questionários Encaminhados:    16                                                                                    
Questionários Respondidos:    04 

QUESTÕES Quantidade % 

Como essa Empresa  avalia a qualidade do serviço prestado por 
parte da SUDENE? 

  
 

*Ótima  1 25 

*Boa  2 50 

*Regular 1 25 

   

Foram alcançados os resultados esperados?   
 *Sim 3 75 

*Não 1 25 

 
  

 O tempo esperado para o atendimento do pleito foi:   
 *Muito menos do que o esperado  1 25 

*Menos do que o esperado 2 50 

*Mais do que o esperado 
  *Muito mais do que o esperado  1 25 

 
  

 
Qual seria o grau de satisfação dessa Empresa em relação à 
SUDENE?   

 *Totalmente satisfeito 3 75 

*Totalmente insatisfeito 1 25 

 
  

 
Gostaria de apresentar comentário adicional ou sugestão sobre o 
nosso atendimento? 3 75 

Fonte: Ouvidoria da SUDENE 

   



8 
 

 Foram distribuídos 16 formulários, dos quais obtivemos apenas 4 

preenchidos. 

 Na tratativa desses usuários, 50% consideraram como „boa‟ a qualidade dos 

serviços prestados por parte da SUDENE; para 75%, foram alcançados os 

resultados esperados; o tempo para o atendimento foi “menos do que o esperado” 

para 25%; e o grau de satisfação foi de „totalmente satisfeito‟, ou seja, 75% dos 

respondentes.  

 

IV - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS  

Como última abordagem, esta Ouvidoria formulou a seguinte questão: 

“Gostaria de apresentar comentário adicional ou sugestão sobre o nosso 

atendimento?” enquanto disponibilizou-se um espaço destinado à livre expressão do 

entrevistado. Desta forma, significativas colaborações foram obtidas através dos 

comentários ali registrados:  

 
 a – INCENTIVOS FISCAIS 

 

↑ A CIMSAL foi sempre bem atendida por todos os servidores, e está totalmente satisfeita com o 

atendimento. 

ʂ Acredito que o acesso ao atendimento telefônico poderia melhorar, pois tentamos contato para 

tirar algumas dúvidas nos últimos meses, mas não obtivemos sucesso. 

Embora entendessem que continuamos impactados pela pandemia do Covid-19. 

↑ Agradecer a  todos que fazem a SUDENE pelo empenho, presteza e eficiência no atendimento 

aos pleitos dessa Companhia e das demais empresas, considerando a importância que o 

Incentivo SUDENE redução de 75% do IRPJ representa um importante mecanismo para o 

desenvolvimento e investimentos na Região Nordeste! 

↑ Atendimento muito cordial e bastante competente, todas as duvidas que ocorreram durante o 

processo de habilitação foram prontamente elucidadas. 

↓ Demora para analise da documentação protocolada e dificuldade de contato para atendimento 

da empresa. 

↑ Destacamos a disponibilidade e interesse dos colaboradores SUDENE no sentido de bem 

informar e atender às dúvidas dos empresários 

↕ Fomos muito bem atendidos e a equipe de auditores foram bastante cordiais. Nosso 

requerimento foi homologado dentro do prazo esperado e por esse motivo ficamos bastante 

satisfeitos. Infelizmente ainda não tivemos resposta por parte da Receita Federal quanto a 

homologação do nosso benefício, mas o processo está em andamento. Acredito que a 

morosidade seja por conta do cenário atual do país. 

↑ Fomos sempre muito bem atendidos principalmente na pessoa da Sra. Ilena Maria Lucena 

Villas. 

ʂ Gostaria de um canal telefônico mais fácil para tirar dúvidas. 

ʂ  Integração com a Receita Federal de forma que o deferimento do incentivo pela SUDENE fosse 

automaticamente reconhecido pela Receita Federal 

↑ Parabenizar a equipe técnica e demais colaboradores. 

ʂ  Que o espaço de tempo entre a data do Protocolo do Projeto e a visita técnica ao 

estabelecimento, fosse abreviada. 

ʂ sugestão de haver integração da SUDENE com a Receita Federal visando deferimento 

automático da homologação do incentivo pela Receita 

ʂ Uma sugestão é criar um portal digital para envio da documentação referente as obrigações 

anuais da Pessoa jurídica Beneficiaria pelo beneficio. E que a certidão de regularidade seja 

emitida via Online. 

Fonte: Ouvidoria da SUDENE. – ÍÍNDICES: ↑ Positivo, ↓ Reclamação,  ↕ Positivo com ressalvas,    
                                                     ʂ Sugestões/contribuições 
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a-1 - ANÁLISE:  
 

Nas mensagens que os entrevistados deixaram registradas suas 

opiniões, 6 (seis) são de elogios ao atendimento por parte dos técnicos da 

SUDENE, inclusive com a nominação a uma servidora da área de Incentivos; 

outras 6 contendo sugestões, enquanto; ainda, constando outra de referência 

positiva com ressalvas e uma última de avaliação negativa, externando 

reclamações. 

 

 
b- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE 

 
↕ Na fase de aprovação do projeto todo o processo se encaminhou de forma satisfatória, 

mas para a liberação dos recursos tivemos muitas dificuldades com atrasos absurdos. Foi 

necessário utilizarmos o crédito dos acionistas para buscar empréstimos pontes junto à 

Cooperativa de Crédito do Sistema Sicoob para aplicar no empreendimento e assim não 

permitir que as obras parassem e causassem prejuízos ainda maiores aos Acionistas, 

fornecedores e trabalhadores envolvidos. 

↑ Os técnicos tem sido solícitos e continuam trabalhando nos pleitos da companhia mesmo 

durante o trabalho remoto, o que nos surpreendeu. 

↑ Estamos satisfeitos e esperamos continuar contando com essa importante fonte de 

financiamento 

Fonte: Ouvidoria da SUDENE. - ÍNDICES:  ↑ Positivo ; ↕ Positivo com ressalvas 

 

 
b -1 - ANÁLISE:  

 
Na avaliação dos serviços oferecidos por esta Autarquia, registraram-se 

duas menções de satisfação e uma de positivo com ressalvas. 

 

 

V - PRINCIPAIS SUGESTÕES OBTIDAS ATRAVÉS DAS COLABORAÇÕES 

APRESENTADAS PELOS USUÁRIOS: 

 

 Melhoria no acesso ao atendimento telefônico a fim de facilitar tirar 

dúvidas; 

 Que haja integração entre a SUDENE e a Receita Federal, para que o 

deferimento do incentivo por parte da SUDENE seja automaticamente 

reconhecido pela Receita; 

 Que o espaço de tempo entre a data do protocolo do projeto e a visita 

técnica ao estabelecimento seja abreviado; 

 Criação de portal digital para envio de documentação referente às 

obrigações anuais da pessoa jurídica; e 

 Que a certidão de regularidade seja emitida via online. 
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 Vale esclarecer que, em relação à primeira sugestão referente ao 

atendimento telefônico, momentânea e parcialmente suspenso quando do 

advento da pandemia em que a maioria dos órgãos da esfera pública 

suspendeu suas atividades, já se encontra restabelecido, de modo que, apesar 

de servidores ainda encontrarem-se em trabalho remoto, poderão atender o 

público com a utilização do aplicativo Siga-me.  

 

 Por oportuno, solicitamos a atenção da alta administração da SUDENE 

para essas sugestões apresentadas pelos usuários ouvidos no âmbito de 

pesquisa, como acima mostrado. 

 

 

VI - LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Importante mencionar que houve uma tentativa de levantamento junto 

aos municípios, efetuando-se o envio de 16 formulários de pesquisa a estes. 

Entretanto, não se logrou nenhum retorno por parte dos destinatários. O 

significativo número de abstenções demonstra os desafios da execução desse 

trabalho em pleno momento pandêmico, com a crise provocada pela Covid-19, 

reflexos aos quais podemos atribuir também a baixa adesão na quantidade de 

respostas obtidas. 

No entanto, é de se considerar o que afirmam os estudiosos quando 

ponderam que, no contraponto das abordagens, em termos de quantidade x 

qualidade, esta última é a mais habilitada em garantir que todos os tópicos 

considerados sejam abordados, o que pode revelar outras barreiras e 

problemas estruturais que não haviam sido considerados antes. Garantem 

ainda que a abordagem de análise de dados denominada qualitativa possui um 

alto grau de maturidade e refinamento subjetivo. 

 

VII - RESULTADOS: 

 

O paradigma da administração pública moderna demonstra esforços 

contínuos em focar no desenvolvimento e valorização das competências 

voltadas essencialmente às necessidades dos cidadãos, a exemplo da 

disseminação de práticas de ética, integridade (compliance) e boa governança; 

da criação de plataformas de atendimento à sociedade, como o Fala.Br que 

veio unificar os meios de acesso à informação e, mais recentemente, a do 

Conselho de Usuários da OGU/CGU, voltada à produção/coleta de informações 

sobre a qualidade de serviços públicos no Brasil. 

Medir serviços específicos e analisá-los individualmente pode trazer uma 

visão e fornecer um diagnóstico sobre uma situação, porém, a disposição 
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panorâmica do todo é o melhor indicador histórico de uma gestão e, assim, 

ações de melhoria no desempenho podem ser trazidas a efeito, ao traçar as 

possibilidades para o alcance de interação entre expectativas x desempenho x 

políticas públicas. 

 Devido às atuais circunstâncias e a quebra da ordem natural das 

atividades, desencadeada pela pandemia Covid-19, já era esperada uma baixa 

adesão ao processo de pesquisas no momento. Ainda assim, após o 

tratamento dos dados levantados e a partir das respostas obtidas, depreende-

se a expressiva aprovação, em bons índices, pelos usuários dos serviços 

prestados pela SUDENE.  

 O resultado é positivo também em face do interesse que ele pode 

despertar junto ao quadro técnico desta Instituição, gerando otimização do 

trabalho, uma vez que espelha ser fruto do cumprimento dos compromissos e 

dos padrões de qualidade de atendimento à sociedade, consoante o disposto 

na Carta de Serviços ao Usuário desta Autarquia. 

 Atenta, outrossim, para as informações sobre medidas que, tomadas em 

consideração, e mesmo levadas a efeito, apresentam potenciais de elevar o 

coeficiente de satisfação dos usuários, contribuindo para fortalecer ainda mais 

a imagem institucional da SUDENE perante a sociedade. 
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ANEXOS 

 

 

FORMULÁRIOS DESTINADOS ÀS EMPRESAS 
 
 

Modelo referente aos Incentivos Fiscais: 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUDENE 

  

                 A SUDENE no empenho da defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos e, em 

particular, da melhoria da sua qualidade, presteza e eficiência, dos serviços por ela prestados e, bem 

ainda, o que dispõe a Lei nº 13.460/2017, encaminha a essa Empresa o presente formulário de 

pesquisas, solicitando a sua colaboração em respondê-lo, em face da importância dos objetivos 

propostos. 

* Preenchimento Obrigatório 

 

Atenção: nos campos marcados com 'Visível ao público' não devem ser colocados dados de sua 

intimidade e privacidade. 
 

Clique aqui em caso de dúvidas relativas a este formulário.  

  Dados Institucionais  

1) Nome: * 

 

2) E-mail: * 

 

 

  Controle do Atendimento  

3) Como essa Empresa avalia a qualidade do serviço prestado por parte da Sudene? * 

Ótima 

Boa 

Regular 

Ruim 

 

javascript:popup('popup_contato.php?id_aplicacao=58096',430,310);
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4) Foram alcançados os resultados esperados? * 

Sim 

Não 

5) O tempo esperado para o atendimento do pleito foi: * 

Muito menos do que o esperado 

Menos do que o esperado 

Mais do que o esperado 

Muito mais do que o esperado 

Obs.: Não houve resposta da SUDENE 

6) Qual o seria o grau de satisfação dessa Empresa em relação à SUDENE? * 

Totalmente satisfeito 

Pouco satisfeito 

Pouco insatisfeito 

Totalmente insatisfeito 

7) Gostaria de apresentar comentário adicional ou sugestão sobre o nosso atendimento? 
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Modelo referente ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE: 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUDENE 

  

                 A SUDENE no empenho da defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos e, em 

particular, da melhoria da sua qualidade, presteza e eficiência, dos serviços por ela prestados e, bem 

ainda, o que dispõe a Lei nº 13.460/2017, encaminha a essa Empresa o presente formulário de 

pesquisas, solicitando a sua colaboração em respondê-lo, em face da importância dos objetivos 

propostos. 

* Preenchimento Obrigatório 

 

Atenção: nos campos marcados com 'Visível ao público' não devem ser colocados dados de sua 

intimidade e privacidade. 
 

Clique aqui em caso de dúvidas relativas a este formulário.  

  Dados Institucionais  

1) Nome: * 

 

2) E-mail: * 

 

 

  Controle do Atendimento  

3) Como essa Empresa avalia a qualidade do serviço prestado por parte da SUDENE? * 

Ótima 

Boa 

Regular 

Ruim 

4) Foram alcançados os resultados esperados? * 

Sim 

Não 

 

javascript:popup('popup_contato.php?id_aplicacao=57975',430,310);
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5) O tempo esperado para o atendimento do pleito foi: * 

Muito menos do que o esperado 

Menos do que o esperado 

Mais do que o esperado 

Muito mais do que o esperado 

Obs.: Não houve resposta da SUDENE 

6) Qual o seria o grau de satisfação dessa Empresa em relação à SUDENE? * 

Totalmente satisfeito 

Pouco satisfeito 

Pouco insatisfeito 

Totalmente insatisfeito 

7) Gostaria de apresentar comentário adicional ou sugestão sobre o nosso atendimento? 
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Formulários enviados às Prefeituras: 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE 
OUVIDORIA 

Anexo ao Ofício ...................................... 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

PELA SUDENE 

 
Sua opinião é muito importante à melhoria dos nossos serviços. 

 
 
1 - Como essa Prefeitura avalia a qualidade do serviço prestado por parte da SUDENE no âmbito do 

Programa ÁGUA PARA TODOS? 

o Ótima 

o Boa  

o Regular  

o Ruim 

 

2 – Foram alcançados os resultados esperados? 
o Sim  

o Não 

 

3 – O tempo esperado para a liberação dos recursos e a conclusão das obras foi: 

o Muito mais do que o esperado 
o Mais do que o esperado 
o Menos do que o esperado 
o Muito menos do que o esperado 

 

4 - Qual seria o grau de satisfação dessa Prefeitura em relação às ações sob a responsabilidade da 
SUDENE? 

 

o Totalmente satisfeito 

o Pouco satisfeito 

o Pouco insatisfeito 

o Totalmente insatisfeito 

 

5- Gostaria de apresentar comentário ou sugestão sobre os nossos serviços? 
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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

OUVIDORIA 

Avenida Domingos Ferreira, 1967 – Ed. Souza Melo Tower 

Boa Viagem – Recife/PE – CEP: 51.11-021 

Telefones; 55 (81) 2102.2028/2008/2108/2208 

 

 

 

 

Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto 

Carlos Pedro dos Santos Neto 

Martinho Leite de Almeida 

Superintendente 

Chefe de Gabinete 

Ouvidor 

 

Equipe Técnica; 

Francisco Ferreira Lima Júnior 

Maria Magali Costa 

 

 


