
 
 

 

 

 
 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020   
OUVIDORIA SUFRAMA 

 

                            

 
 

 
 

MANAUS - JANEIRO 2021 

 



 
 

 

 
 
 
 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
 

Av. Ministro Mário Andreazza, 1.424 - Distrito Industrial 
CEP. 69075-830 - Manaus - Amazonas 

Super@suframa.gov.br 

 
 
 

Algacir Antonio Polsin 
Superintendente 

 
 

Hilca Maria Lopes Sá Valente 
Ouvidora 

 
Edição Ouvidoria Suframa 

Elaborado pela Equipe de Ouvidoria da Suframa 

 
 
 

 
 

mailto:Super@suframa.gov.br


 
 

CONTEÚDO 

1. APRESENTAÇÃO 

2. ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO 

3. ATENDIMENTOS 

4. MANIFESTAÇÕES 

4.1 Comentário Geral 

4.1.1. Manifestações recebidas pela Plataforma Fala.BR 

4.1.2 Manifestações recebidas por tipo de canal de manifestação 

4.1.3 Evolução das manifestações  

4.1.4 Manifestação de Ouvidoria por tipologia 

4.1.5 Manifestação de Ouvidoria por temas 

4.1.6 Manifestação de Ouvidoria por Unidade Administrativa  

4.1.7 Tempo de Respostas as Manifestação de Ouvidoria 

5. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

5.1 Pedido de Acesso à Informação 

5.1.1 Pedidos de Acesso à Informação por mês 

5.1.2 Pedidos de Acesso à Informação por Tipo de Resposta Concedida 

5.1.3 Acesso à Informação por Unidade Administrativa 

5.1.4 – Pedidos de Acesso à Informação por Assunto 

5.1.5 – Recursos  

5.1.6 – Perfil do Solicitante 

5.1.7 – Localização do Solicitante 

5.1.8 – Distribuição por Gênero 

5.1.9 – Distribuição por Escolaridade 

5.1.10 – Ocupação dos demandantes 

6. PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

6.1 Transparência Ativa 

6.2 Dados abertos 

7. APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS e SERVIÇOS 

8. RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL/CAPACITAÇÃO 

 

 



4 
 

1._APRESENTAÇÃO__________________________________________ 

A Suframa divulga o Relatório Anual de Gestão da unidade de Ouvidoria com  

informações relativas às atividades definidas em seu Plano de trabalho e 

desempenhadas ao longo de 2020. 

O Relatório destaca estatísticas do atendimento de manifestações recebidada,  

procedentes e improcedentes, observados ao longo do período em comento. 

O Relatório atende ao inciso II, do artigo 14, da Lei Nº. 13.460/2017, que instituiu o 

Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, o inciso III, do artigo 30 da Lei N°. 

12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação (LAI) e o monitoramento das medidas para o 

cumprimento desta Lei – na Autarquia, incluindo a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal, Decreto N°. 8.777, de 11 de maio de 2016. 

O Relatório também atende à Instrução Normativa N°. 5, de 18 de junho de 2018, da 

Ouvidoria-Geral da União (OGU), do Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União (CGU). 

A Ouvidoria atua em nome de todas as unidades da Suframa, desempenha atividades 

relativas aos assuntos dos quais tratam os Normativos elencados: Atribuições, Estrutura 

Organizacional, Funcionamento, Exigências Formais, Prestação de Informações e 

Certificações de seus integrantes. 

 

2. ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO___________________________ 

A Ouvidoria Suframa constitui-se num espaço estratégico e democrático de 

comunicação. Busca pela execelência no atendimento e na prestação de serviços ao 

usuário melhorando essa experiência embasada nos princípios da boa condução de 

demandas: ter empatia; entender as demandas; acionar os intervenientes corretos; 

responder de forma conclusiva, resolutiva e tempestiva; utilizar linguagem simples e 

direta e ser transparente. 

Sua  atribuição é atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado 

às demandas dos usuários dos serviços, prestando esclarecimento aos manifestantes 

acerca do andamento das demandas, informando e cumprindo o prazo previsto de 

resposta e de forma conclusiva. 

A Ouvidoria Suframa deve ser acionada como canal de última instância às demandas  

que não tiveram solucão nos canais de atendimento primário da Instituição. 

O prazo para atendimento de demanda de acordo com o Código de Defesa dos Usuários 

de Serviços Públicos e da Lei de Acesso à Informação é de até 30 dias e de até 20 dias, 

respectivamente.  

 

3. ATENDIMENTOS___________________________________________ 

Os usuários dos serviços da Suframa podem ser atendidos pelos e-mails 

ouvidoria@suframa.gov.br, sic@suframa.gov.br e pelos números dos telefones  (92) 

mailto:sic@suframa.gov.br
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99419-9386; (92) 3215-9243 e (92) 3215-9244. Ao entrar em contato com a Ouvidoria 

Suframa presencialmente, por telefone, por e-mail e/ou carta, o usuário poderá ter sua 

demanda solucionada de imediato. Caso não seja possível apresentar solução no 

primeiro contato, a Ouvidoria registrará a manifestação para tratamento e resposta. 

 

Em 2020 registramos um total de 1.261 atendimentos. Destaca-se o e-mail, com 1.017 

(80,65%)  registros, seguido pelo telefone com 244 (19,35%), conforme apresentados no 

gráfico 1 a seguir: 

 

GRÁFICO 1 -  ATENDIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

Esses atendimentos correpondem ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), 

que atende, em primeira instância, usuários com demandas previsíveis e que já 

possuem uma solução “pronta“ de informação, de solicitação, de reclamação etc.. 

Do total de 1.261 demandas realizadas em 2020, 1.148 (91,04%) são atendimentos 

referentes à prestação dos serviços sobre cadastro de usuário, senha para acesso aos 

sistemas, emissão de PIN, instabilidade dos sistemas, atendimentos nos canais de 

primeira instância etc. 113 (8,96%) são os demais atendimentos e/ou  pedido de 

informação. 

 

4. MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA______________________________ 

4.1 Comentário Geral 

Desde 31 de agosto de 2020, o e-Ouv e o e-SIC integram a Plataforma Fala.BR, o que 

permitiu aos usuários registrarem manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à 

informação, a partir de um cadastro único. Nesse formato, são feitas todas as interações 

com o usuário, sendo que o órgão destinatário pode ainda,  quando for o caso, ajustar o 

tipo e tramitar a demanda de acordo com a competência para tratamento/resposta. 

4.1.1 Manifestações recebidas pela Plataforma Fala.BR 

Durante o ano de 2020, a Ouvidoria Suframa recebeu 295 manifestações pela Plataforma 

Fala.BR,  distribuidas conforme gráfico 2:  
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GRÁFICO 2 -  MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA PLATAFORMA FALA.BR 

O Painel Resolveu da Controladoria-Geral da União evidenciou que a Ouvidoria da 

Suframa registrou pelo Sistema Eletrônico do Poder Executivo Federal (e-Ouv), 167 

(56,61%)  demandas respondidas e 4 (1,36%) demandas foram arquivadas. Já o Painel 

Lei de Acesso à Informação evidenciou pelo Sistema Eletrônico de Informações ao 

Cidadão (e-Sic), 124 (43,03%) pedidos de informação recebidos e respondidos, com 7 

recursos interpostos. 

 

4.1.2 Manifestações recebidas por tipo de canal de manifestação 

Independentemente das manifestações recebidas diretamente por meio do Sistema de 

Ouvidoria do Governo Federal, Fala.BR, a Ouvidoria Suframa acolhe e orienta, 

adequadamente, os usuários dos canais de atendimento presencialmente, por telefone, 

por e-mail e carta. Triado esses atendimentos, e identificada sua natureza, são 

posteriormente inseridos no Fala.BR, a fim de manter um repositório único de 

manifestações. 

O gráfico 3 apresenta o quantitativo de manifestações recebidas por canal de 

comunicação: 

GRÁFICO 3 - CANAIS DE COMUNICAÇÃO DE OUVIDORIA 
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Das 167 demandas de ouvidoria respondidas, recebemos 136 (81,43%), diretamente 

pela Plataforma Fala.BR, 19 (11,38%) e-mails, 5 (2,99%) atendimentos presenciais, 4 

(2,40%) pelo protocolo SEI, 2 (1,20%) por telefone e 1 (0,60%) por carta. 

4.1.3 Evolução das manifestações  

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO ANUAL DE MANIFESTAÇÕES FALA.BR 

 

O gráfico apresenta o histórico das manifestações recebidas pelo Fala.BR, de 2018 a 

2020. Para demandas de ouvidoria, há uma leve redução, de 7 (4,02%) registros, de 

2019 para 2020, contrapondo a evolução de 34 (24,28 %) registros de 2018 para 2019, 

o que atribuímos à suspensão e/ou redução das atividades em geral, por conta do pico 

da pandemia do novo coronavírus no primeiro semestre do ano 2020, em Manaus. 

O contrário ocorreu com as demandas de acesso a informação que apresentou um 

aumento em 20 (19,23%) registros, no mesmo período cujo acréscimo decorreu de 

pedidos de informação sobre projetos industriais e temas acadêmicos que circunscrevem 

a atuação da Suframa nessa área.  

4.1.4 Manifestação de Ouvidoria por tipologia 

Quanto a tipologia, as manifestações foram definidas pela Lei N°. 13.460/2017, como 

reclamações, denúncias, sugestões e elogios. O Decreto N°. 9.492/2018 

implementou a solicitação e o Decreto N° 9.094/2017 instituiu a solicitação de 

simplificação (simplifique). Assim, são seis os tipos de manifestações no âmbito da 

administração pública federal, apresentados no gráfico 5 a seguir:  

EVOLUÇÃO ANUAL DE MANIFESTAÇÃO FALA.BR
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GRÁFICO 5 - MANIFESTAÇÃO DO OUVIDORIA POR TIPOLOGIA 

Verifica-se que a solicitação consistiu no maior número de demandas, 96 (57,48%), 

significativo aumento em relação ao ano anterior, com 46 registros, implicando em 2020 

num crescimento de (108,69%). A manifestação solicitação é definida como “pedido 

para adoção de providências por parte dos órgãos e pode ser utilizada para comunicar 

problemas”. Seguindo a solicitação, aparece a comunicação, com 33 (19,76%), a 

reclamação, com 20 (11,98%), a denúncia com 16 (9,58%) e a sugestão, com 2 

(1,20%), e não houve demanda para solicitação de simplificação e elogio.  

Observa-se redução nas demandas dos tipos comunicação, reclamação, sugestão e 

elogio, em 2020 em relação a 2019. Em percentuais, (62,92%), (25,93%), (33,33%), 

(100,00%), respectivamente.   

Destaca-se ainda, a ocorrência do aumento no número de denúncias, o qual cresceu 

em 166,66%, indo de apenas 6 em 2019 para 16 em 2020. 

4.1.5 Manifestação de Ouvidoria por temas 

Os temas que foram objeto de maior número de manifestações na Ouvidoria no ano de 

2020 estão identificados no gráfico 6:  
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GRÁFICO 6 -  MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA POR TEMAS 

 

A atuação da Ouvidoria no atendimento ao usuário revela que o SIMNAC e o CADSUF 

apontam como os assuntos mais demandados, com 77 (40,10%) manifestações de 

ouvidoria. Em geral as demandas se relacionam a problemas de operacionalização dos 

procedimentos de internação de mercadorias, instabilidades dos sistemas, falhas nos 

canais de atendimento disponibilizados, expressivo volume de páginas do Manual 

CADSUF, entre outros. 

Estes fatos, segundo relatos, trazem efeitos danosos aos usuários, como por exemplo:  

mercadoria parada em depósitos de particulares (prejuízos financeiro, gera necessidade 

de despesa com diária de depósito);  dificuldade no manuseio do sistema para 

atualização cadastral, recuperação de senhas, emissão do PIN (impossibilidade de 

realização da operação pelos sistemas disponibilizados); atendimento falho, 

CODOF/COCAD (relatos afirmam que não há atendimento nos canais disponibilizados, 

inexistência de contato telefônico necessário, que permita ao usuário dirimir dúvidas, 

uma vez que o e-mail os limita e impõe demora na obtenção de resposta para operações 

que exige maior agilidade na resolutividade); dificuldade na busca da informação (grande 

número de páginas do CADSUF).  

Aparecem em terceiro lugar, com 10 manifestações as demandas referentes ao polo 

industrial, as quais se relacionam, geralmente, a denúncias ambientais, 

descumprimento de Projeto Produtivo Básico - PPB, e os pedidos genéricos, que 

apresentam ausência de dados, impossibilitando a identificação e a compreensão do 

objeto da solicitação, sendo encerrados sem condições de atendimento. 

Em seguida surgem os temas, distrito agropecuário, atendimento, sistema de 

mercadoria estrangeira, servidores, com 9, 8, 7, 7, manifestações, respectivamente. 

O assunto mais recorrente, referente ao distrito agropecuário, é relacionado a 
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degradação ambiental etc. Quanto ao tema atendimento, trata-se de reclamação sobre 

o atendimento telefônico, prestado por meio dos números (92) 3321-7000, 3613-9453, 

3613-2070, 3182-1336, 3621-2791, 3682-3683 e através do e-mail 

cocad@suframa.gov.br. Para o sistema de mercadoria estrangeira, o assunto mais 

demandado é o pedido de prorrogação de LI e saldo de crédito oriundo de seu 

cancelamento. No tocante a servidores, as manifestações se resumiram aos assuntos 

tempo de contribuição e férias.  

Na sequência, aparece como tema mais frequente a fraude com o nome da Suframa, 

indicadores e P&D, com 6, 5 e 5 manifestações, respectivamente. 

 Esse assunto, ocorrido com muita frequência, refere-se à notificação de usuários dos 

serviços da Suframa, sobre conduta cuja ação envolve cobrança de taxas indevidas por 

alegação de descumprimento de obrigações acessórias de operações de mercadoria, e 

de pendências identificadas junto aos sistemas Suframa; 

Indicadores corresponde a busca por dados estatísticos de produtos específicos de 

empresas com projetos aprovados pela Suframa, alteração de parametrização dos 

indicadores; e 

P&D, que se refere a solicitações para quitação de saldo devedor de P&D, de relatório 

demonstrativo de P&D, de retificação da Portaria Interministerial N° 35/2020 e de 

listagem de empresas produtoras de bens finais e de componentes.    

Por fim, listamos como tema mais frequentes, demanda encaminhada para outros 

órgãos, Covid 19, PPB e comércio exterior, com 3 manifestações cada tema: 

No tocante a Covid 19, houve comunicação sobre o não fornecimento do equipamento 

de EPI, por ocasião do retorno dos servidores ao trabalho presencial; 

Para o PPB, as manifestações foram apresentadas por mais de um tipo de demanda, 

denúncia, comunicação de irregularidade, registrada, como assunto recorrente do polo 

industrial. Neste item, contudo, em ambos os casos, trata-se de fraude quanto ao 

cumprimento de PPB. O tema comércio exterior, destacou o assunto incentivos fiscais 

fronteiras Brasil/Colômbia. 

De acordo com o conteúdo das manifestações, estas são encaminhadas para as 

unidades administrativas tomar as providências cabíveis e possibilitar o envio de 

respostas conclusivas aos usuários. 

4.1.6 Manifestação de Ouvidoria por Unidade Administrativa  

Neste exercício, a Ouvidoria Suframa respondeu e encaminhou diretamente ao usuário, 

o maior número de demandas de ouvidoria. 

A seguir o gráfico 7 apresenta o quantitativo de manifestações por unidade administrativa 

da Suframa.         

mailto:cocad@suframa.gov.br
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GRÁFICO 7 - MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA             

  

Na competência de qualificar as demandas dos usuários de forma adequada, por meio 

de triagem, análise crítica e registros das manifestações, esse trabalho resultou em 66 

(39,52%) demandas recebidas, sendo prontamente respondidas pela Ouvidoria. 

Portanto, o maior número de respostas concedidas diretamente ao usuário ficou à 

responsabilidade de nossa unidade. 

A seguir foram encaminhadas a SAO, 53 (31,73%), a SPR, 23 (13,77%), a 

Superintendência, 17 (10,17%), a SAP, 5 (2,94%) e a SAE, 3 (1,79%) manifestações. 

Importante ressaltar o esforço das unidades administrativas da Suframa para o 

cumprimento de prazo, o que corroborou 99% de atendimentos respondidos dentro do 

prazo, em 2020.  
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dados do Painel Resolveu da CGU: 
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             SUFRAMA                                             ESFERA FEDERAL 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm/ 

Essa média de resposta permitiu que a Ouvidoria Suframa alcançasse o índice de 99% 

de atendimentos no prazo. Para 2021, estamos atentos para que possamos atender 

todas as manifestações dentro do prazo. 

Pesquisa de Satisfação 

Para as demandas de Ouvidoria respondidas em 2020, apenas 15 usuários responderam 

à pesquisa de satisfação, conforme dados do Painel Resolveu: 

 

RESOLUTIVIDADE: 87% 

TOTAL DE RESPOSTAS: 

15 

 

 
 

 

 

Média: 86,70%  

 

 

 

 

Fonte:http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm/                                                         

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm/
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm/
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O Painel Resolveu da OGU evidencia que 86,70% dos usuários avaliaram 

positivamente os serviços prestados pela Ouvidoria Suframa, representados pelos 

índices de “muito satisfeito”, “satisfeito” e “regular”. 

 

5. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO______________________ 

5.1 Pedido de Acesso à Informação 

A Ouvidoria Suframa, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão, recebeu e 

respondeu, conforme gráfico 2, 124 solicitações de acesso à informação, com 7 recursos 

interpostos, no período de 01/01 a 31/12/2020. 

As demandas de acesso à informação, constantes do gráfico 4 – Evolução Anual de 

Manifestação Fala.br, registraram aumento de 19,23% (de 104 em 2019 para 124 em 

2020), referentes demandas sobre projetos industriais: por tipo de produto; data de 

aprovação e/ou cancelamento; se ativo, inativo; cópia de atos que comprovaram o 

cancelamento, além de pesquisas acadêmicas sobre concessão de benefícios, isenções, 

alíquotas incidentes e PPB.  

5.1.1 Pedidos de Acesso à Informação por mês 

O gráfico 8 apresenta a distribuição mensal dos pedidos de acesso à informação 

recebidos em 2020. 

 

Gráfico 8 - PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO REGISTRADOS POR MÊS. 
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O maior volume de pedidos ficou registrado no mês de maio, num total de 29, dos quais, 

20 pedidos, concentraram-se sobre projetos industriais, no tocante a aprovação e 

cancelamento. 

Média mensal de pedidos: 10,3. 

5.1.2 Pedidos de Acesso à Informação por Tipo de Resposta Concedida 

GRÁFICO 9 - PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO POR TIPO DE RESPOSTA  

 

Dentre os tipos de respostas concedidas foram registrados 18 acessos negados. Para 

os quais os motivos de negativa de pedido foram:  

- Pedido genérico e informações sigilosas com base em legislação especifica. 

5.1.3 – Acesso à Informação por Unidade Administrativa 

GRÁFICO 10 - ACESSO À INFORMAÇÃO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA 
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Destaca-se neste gráfico a Superintendência Adjunta de Projetos, unidade 

administrativa mais demandada por solicitação de acesso à informação, com 30 

(24,19%) das demandas. Na sequência, aparece a Ouvidoria, com 25 (20,16%), seguida 

da SAP 24 (19,35%), SAE 20 (16,13%), SÃO 15 (12,10%) e Superintendência com 9 

(7,26%). 

 

5.1.4 – Pedidos de Acesso à Informação por Assunto 

GRÁFICO 11 - PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO POR ASSUNTO 

 

De acordo com as análises realizadas, os assuntos predominantes no âmbito da LAI 

foram sobre projetos industriais. No gráfico 11, produção industrial apresenta apenas 

18 (14,52%) pedidos. Todavia, o item acesso a informação com 75 (60,48%) pedidos 

contempla também demandas de projetos industriais. Na sequência vem 

telecomunicações com 5 (4,03%), Serviço Público com 4 (43,23) e outros, somando 

assuntos diversificados, abaixo de 3 pedidos, com 22 (17,74%). 

5.1.5 – Recursos  

Dos 124 pedidos de informação, 7 interpuseram recurso de 1ª instância, e desses, 

apenas 1 recorreu em 2ª instância, encerrando o ano de 2020, sem nenhum recurso 

apresentado à Controladoria-Geral da União (CGU), à Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações (CMRI), bem como reclamações ou pedido de revisão. 

TABELA 1 – PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E RECURSOS 

Pedidos 
Recurso ao chefe 

hierárquico 
Recursos à 

autoridade máxima 
Recursos à CGU Recursos à CMRI 

124 7 1 0 0 
 

Fonte: para tabelas - Painel Lei de Acesso à Informação (extração em 19/01/2021) 
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Os motivos que levaram o cidadão a interpor recurso aos pedidos direcionados à 

Suframa foram por considerar a informação incompleta, entender que a informação 

recebida não correspondia à solicitada e por deferimento parcial do pedido de 

informação, vide tabela abaixo: 

 

TABELA 2 – MOTIVOS DOS RECURSOS DE 1ª INSTÂNCIA 

Recurso 1ª Instância 

Motivo Quantidade % 

Informação incompleta 5 71,42 

Informação fornecida não corresponde à solicitada 1 14,28 

Pedido de informação parcialmente deferido 1 14,28 

TOTAL 7 100,00 

 

TABELA 3 – MOTIVOS DO RECURSO DE 2ª INSTÂNCIA 

Recurso 2ª Instância 

Motivo Quantidade % 

Informação incompleta 1 100,00 

 

5.1.6 – Perfil do Solicitante 

TABELA 4 - TIPO DE SOLICITANTE 

Tipos de Solicitante Quantidade % 

Pessoas Físicas 72 93,5 

Pessoa Jurídicas 5 6,5 

TOTAL 7 100,0 

 

5.1.7 – Localização do Solicitante 

TABELA 5 - LOCALIZAÇÃO DOS SOLICITANTES 

Estado Número de Solicitante % 

AM 15 22,4 

SP 5 7,4 

RJ 5 7,4 

DF 3 4,5 

RS 3 4,5 

GO 2 3,0 

MG 1 1,5 

CE 1 1,5 

RN 1 1,5 

AL 1 1,5 

RO 1 1,5 

PR 1 1,5 

SC 1 1,5 

Não informado 27 40,3 

TOTAL 67 100,0 
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5.1.8 – Distribuição por Gênero 

TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO 

Gênero % 

Masculino 35,06 

Feminino 20,78 

Não informado 44,16 

TOTAL 100,0 

 

5.1.9 – Distribuição por Escolaridade 

TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE 

Escolaridade Quantidade % 

Mestrado e Doutorado 10 13,89 

Pós-Graduação 6 9,72 

Ensino Superior 15 20,83 

Ensino Médio 9 5,56 

Ensino Fundamental 1 1,39 

Não informado 39 48,61 

TOTAL 80 100,00 

 

5.1.10 – Ocupação dos demandantes 

TABELA 8 – OCUPAÇÃO DOS DEMANDANTES 

Ocupação dos demandantes % 

Estudante 7,89 

Servidor Público Federal 3,95 

Não informado 47,37 

Empregado – Setor Privado 17,11 

Pesquisador 2,63 

Outra 7,89 

Professor 6,58 

Jornalista 2,63 

Profissional Liberal/Autônomo 2,63 

Empresário/Empreendedor 1,32 

Total 100,00 

 

6. PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA____________________________ 

6.1 Transparência Ativa 

Mesmo com as alterações na rotina provocadas pela pandemia do novo Coronavírus, a 

Ouvidoria Suframa conseguiu alcançar de maneira satisfatória todas as metas propostas 

no Plano de Trabalho de Ouvidoria 2020, inclusive, a Promoção da Transparência. 

Em cumprimento às obrigações previstas na Lei de Acesso à Informação e no Plano de 

Trabalho da Ouvidoria 2020, no primeiro semestre deste ano, com apoio das 

Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMOI, Coordenação-Geral de 
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Comunicação – CGCOM e demais unidades administrativas, realizamos o 

cadastramento de dados e informações da Instituição e os disponibilizamos no menu de 

primeiro nível com o título ”Acesso à Informação” na página oficial da internet da 

Suframa. 

Assim, compomos o menu por diversos itens, cada um aberto em página própria, 

obedecendo os critérios estabelecidos no Guia de Transparência Ativa – GTA, conforme 

dispomos a seguir: 

 Institucional - informações institucionais e organizacionais, compreendendo suas 

funções, competências, estrutura organizacional, relação de autoridades (quem é quem), 

agenda de autoridades, horários de atendimento e legislação do órgão/entidade; 

 

 Ações e Programas -  informações pertinentes à Carta de Serviços, que oferece 

formas de acesso, dos serviços e processos implementados e em atividade. 

 

 Participação Social - informações referentes à realização de audiências públicas, 

consultas públicas e outras formas de incentivo à participação popular, como a ouvidoria; 

 

 Auditorias - informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias e 

prestações de contas do exercício; 

 

 Convênios e Transferências - Informações sobre os repasses e transferências de 

recursos financeiros efetuados; 

 

 Receitas e Despesas - Informações sobre a receita pública e a execução 

orçamentária e financeira detalhada; 

 

 Licitações e Contratos - Refere-se aos processos licitatórios e às contratações 

realizadas; 

 

 Servidores – publicadas a íntegra dos editais de concursos públicos para provimento 

de cargos, a relação dos agentes públicos, lotados ou em exercício no órgão, bem como 

a relação completa de empregados terceirizados; 

 

 Informações Classificadas - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo 

e o rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses no âmbito da Suframa; 

 

 Serviço de Informação ao Cidadão - informações sobre o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC), pertinentes ao seu funcionamento, localização e dados de contato; 

 

 Perguntas Frequentes - de forma estruturada e atualizada, as dúvidas mais 

frequentes dos cidadãos; e 

 

 Dados Abertos - Plano de Dados Abertos (PDA) da Suframa. 
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A CGU na competência de monitorar a LAI, avaliou o cadastramento de informações por 

nós realizada dos itens de transparência ativa e, conforme dados abaixo, apresentou 

nossos resultados, em que (70,21%) cumprimos integralmente, (27,66%) cumprimos 

parcialmente e (2,13%) não cumprimos, ao que nos dedicaremos para regularização e 

cumprimento dessa pendência em 2021.   

 

FONTE:http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm/ 

6.2 Dados abertos 

Atendendo ao Decreto N°. 8.777/2016, § 4° do art. 5° e demais normas que regem o 

assunto implementamos construção e divulgação do Plano de Dados Abertos 

2020/2022, ação descontinuada desde janeiro/2019, edição PDA/2019, e descumprida, 

em relação a abertura de bases dados previstas no PDA 2017/2018. 

Assim, por meio da Portaria Nº 364, de 15 de maio de 2020, foi instituído um GT, no qual 

reunimos atores das Superintendências Adjuntas, da CGMOI, CGCOM, além da 

Coordenadora-Geral de Estudos Econômicos – COGEC, quem comandou os trabalhos 

e os encaminhou para aprovação e publicação. 

O PDA Suframa atendeu a obrigatoriedade dos itens constantes do art. 5° do Decreto 

Nº. 8.777/2016 e da Resolução Nº. 3/2017 do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional 

de Dados Abertos (CGINDA): 

 Cronograma de publicação dos dados e recursos (Art. 4º, VI, b); 

 Inventário e catálogo corporativo (Art. 4º, III); 

 Estratégias para viabilizar a abertura dos dados (Art. 4º, V); 

 Mecanismos de participação social na priorização (Art. 4º, IV); 

 Cronograma com mecanismos de promoção e fomento (Art. 4º, VI, a); 

 Previsão de catalogação em dados.gov.br (Art. 8º); 

 Publicação em transparência ativa (Art. 6º); 

 Aprovado e instituído pelo dirigente máximo (Art. 6º); e 

http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm/


20 
 

 Vigência de dois anos a partir da publicação (Art. 3º). 

 

Atendidos os requisitos à execução do PDA Suframa, foi possível a publicação em 

setembro/2020 no site Institucional. Em seguida, validado pela CGU, lançadas e 

cadastradas as bases a serem abertas, em outubro do mesmo ano, no Painel 

Monitoramento de Dados Abertos, conforme demonstrativo a seguir: 

 

                                                          FONTE:  http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm 

Contudo, o calendário do PDA Suframa disponibilizado no Painel de Monitoramento de 

Dados Abertos apresenta apenas o cronograma de ações previstas para 2021, não 

contemplou as ações a serem abertas no exercício 2022, o que verificamos que o GT 

deixou de observar à solicitação da CGU, ocasião em que esta requereu ajustes no PDA, 

conforme e-mail, de 11/08/2020, doc. SEI (0809086), ”item 1 – Vigência de 2 anos a 

contar da data de publicação do PDA”, do Processo SEI 52710.002050/2016-94. 

Importante ressaltar, que a CGU, além de solicitar os ajustes acima narrados, requer   

que providenciemos a disponibilização das bases que se encontram em atraso referentes 

ao PDA 2017/2018 e ou as justificativas para o descumprimento da abertura dessas 

bases de dados doc. SEI (0868739), do processo citado acima, sob pena de violação a 

LAI, conforme obrigatoriedade para publicação estabelecida em seu art. 8°.  

 

7. APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS E SERVIÇOS____________ 

Ouvidoria integrou o Plano Estratégico Institucional dentro do objetivo estratégico  

"Desenvolvimento Organizacional", com a atividade " Reestruturar a Ouvidoria Suframa", 

tendo, para isso, a entrega estratégica da " Elaboração da Portaria da Ouvidoria, 

contendo  o fluxo e procedimentos de ouvidoria, acesso à informação, fluxo e  

procedimentos de denúncias e de simplificação de informações” que procura: (i) melhoria 

na execução dos trabalhos de Ouvidoria; (ii) identificação de falhas e propor 
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implementação nos controles  de gestão dos serviços; ( iii ) dar tratamento adequado a 

denúncias e pedidos de informação.   

Assim, foi efetuado um levantamento do fluxo processual de tratamento das demandas 

de ouvidoria, do serviço de informação ao cidadão, das denúncias e da solicitação de 

simplificação a fim de verificar todas as fases do processo e, com fundamento nos 

normativos pertinentes, elaboramos a Portaria N° 17, publicada em de 9 de janeiro de 

2021, em cumprimento a ações previstas no Plano de Trabalho de Ouvidoria 2020. 

Em 29 de junho de 2020, elaboramos e apresentamos a Minuta de Portaria, que orienta 

procedimentos relativos a Classificação de Informações Sigilosas no âmbito da Suframa, 

até esta data, aguardando análise e homologação pela Procuradoria Jurídica Da 

Instituição.  

As demandas registradas pelos usuários contribuem para que as unidades 

administrativas identifiquem as possibilidades de aprimoramentos em seus serviços, que 

passam ser caracterizadas como “propostas de aperfeiçoamento” e acompanhadas pela 

Ouvidoria. Em 2020, coube destacar: 

 Reestruturação da Ouvidoria, que embora reduzida em seu quadro de pessoal 

reorganizou-se e executou o trabalho de cadastramento e atualização da transparência 

ativa, que além de ter o objetivo de facilitar o acesso ao cidadão, também é vantajosa 

porque tende a reduzir as demandas sobre o assunto nos canais de transparência 

passiva, minimizando o trabalho e os custos de processamento e gerenciamento dos 

pedidos de acesso; 

 

 Elaboração e publicação do Plano de Dados Abertos da Suframa, que busca promover 

a disponibilização na internet de dados sobre os quais não recaia restrição de acesso, 

conforme disposto no Decreto N° 8.777/2016; 

 

 Divulgação NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020/OUVID/GABIN, com o objetivo de alinhar 

com a gestão entendimentos, referente ao direcionamento de denúncias, para ouvidoria, 

em cumprimento ao Decreto n° 10.153/2019, observado o disposto no Decreto nº 

9.492/2018; 

 

 Divulgação NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/OUVID/GABIN com orientações a respeito do 

tratamento a ser dado a denúncias cuja apuração está no âmbito de competência da 

Auditoria Interna da Suframa; 

 

 Cabe informar a gestão da Suframa que o tratamento de identificação e 

encaminhamento das denúncias para apuração e resposta conclusiva, somente passou 

a ser cumprido na conformidade da Lei, a partir de nossa participação no curso 

“Descomplicando o Tratamento das Denúncias”, realizado em julho/2020. Até então, de 

outubro de 2019 a junho de 2020, as denúncias eram encaminhadas às unidades 

identificadas como responsável pela irregularidade, para apuração e resposta, 

procedimento errôneo que, tão logo verificado, comunicamos de pronto a 

Superintendência e o regularizamos; 
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 Reformulação da página da Ouvidoria na internet, buscando torná-la mais clara, 

objetiva e intuitiva para os cidadãos; 

 

 Encaminhamento de contribuições para o aprimoramento do site da Suframa, tais 

como atualização de dados e links e o acréscimo de conteúdo útil e relevante; 

 

 Ouvidoria em Rede, divulgamos a 1ª edição do Ouvidoria em Rede, veiculada no 

grupo de correio eletrônico da Suframa, cujo objetivo é abrir mais um canal de acesso 

para o usuário interno da Suframa; 

 

 Ajustes nos procedimentos de encaminhamentos, análise e respostas ás demandas 

registradas pelos usuários dos serviços da Suframa.  

 

 As manifestações sobre projetos industrias pertinentes ao descumprimento do 

normativo do PPB, registradas por meio de denúncias e comunicações de 

irregularidades, desencadearam discussões com a Coordenação-Geral de 

Acompanhamentos de Projetos Industriais – CGAPI. Decorrente disso, percebemos que 

os registros e controles internos que subsidiam as respostas a essas demandas 

dependem de levantamentos de longo prazo, por encontrar-se desatualizados, o que, a 

nosso ver, podem incorrer em responsabilidades da Suframa, o que poderá nos levar, 

inclusive, a ações judiciais.  

 

8. RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL/CAPACITAÇÃO_______________ 

Durante o ano de 2020, dentre as atividades de relacionamento e participação da 

Ouvidoria, destacamos os seguintes eventos:  

 

 REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS 

Desde 16 de março de 2020, a Ouvidoria Suframa 

integrou a Rede Nacional de Ouvidorias como membro 

pleno. A Rede Nacional de Ouvidorias, instituída pelo 

Decreto n. 9.492/2018, tem a finalidade de integrar as 

ações de simplificação, desenvolvidas pelas unidades 

de ouvidoria dos Poderes da União, dos Estados, dos 

Municípios, sob coordenação Ouvidoria-Geral da União 

– OGU, é um fórum de integração das ouvidorias 

públicas, em busca da consolidação de uma agenda 

nacional de ouvidoria pública e participação social, para 

a garantia dos direitos dos usuários de serviços 

públicos. 
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 IV SIMPÓSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS 

 

Participamos do IV Simpósio Nacional de Ouvidorias cujo tema “A Construção das 

Ouvidorias frente à administração pública dinâmica e digital”, o qual teve dois painéis: 

 Transformação Digital, Cidadania, Humanização; e 

  Canais de Denúncia, Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance. 

 

A 4ª edição do Simpósio, realizado no dia 26/11/2020, com duração de 4h, promovido 

pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), foi realizado 100% virtual, com 

transmissão ao vivo pelas redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook) da Corte de 

Contas, contou com apoio do Instituto Rui Barbosa (IRB), da Associação de Membros 

dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), do Ministério Público de Contas do 

Amazonas (MPC/AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE/AM.  

 

PROFOCO EM CASA -  PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM OUVIDORIA  

Em de 16 de setembro de 2020, a Controladoria-Geral da União/Ouvidoria-Geral da 

União – CGU/OGU, publicou a Portaria Nº 2.031, que estabelece normas para o 

Programa de Formação Continuada em Ouvidoria – PROFOCO. Como unidade do 

Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal – SISOUV, e com tais ações já 

previstas em nosso Plano de Trabalho de Ouvidoria 2020, adotamos medidas 

necessárias para o cumpri-las por meio desse programa, uma vez que a ocorrência de 

pandemia não nos permitiria capacitação presencial. Nosso objetivo é preparar o servidor 

para o atendimento ao cidadão/usuário, para tratar manifestações de ouvidoria e para 

termos noção de mediação de conflitos, tudo isso com foco na melhoria contínua dos 

serviços prestados pela Ouvidoria Suframa. 
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  CURSO DESCOMPLICANDO O TRATAMENTO DA DENÚNCIA 

 Curso de “Descomplicando o Tratamento de 

Denúncias” realizado nos dias 6, 8, 13 e 15/07/2020, 

distribuído em 4 módulos: Harmonizando conceitos e 

entendimentos; Avanços na Proteção ao Denunciante 

no Brasil; Tratando a Denúncia na Prática; Abordagens 

Específicas, com duração de 3h, cada apresentação, 

realizado 100% virtual, com transmissão ao vivo. 

  

 

 

  CURSO LAIVE – A LIVE DA LAI 

Curso de “Laive – A Live da LAI” realizado nos dias 1, 

3, 8 e 10/06/2020, distribuído em 4 módulos: 

Introdução a Lei de Acesso à Informação; É ou não É 

Informação?; Chegou um Pedido e Agora?; 

Publicidade e Restrições, com duração de 3h, cada 

apresentação, realizado 100% virtual, com 

transmissão ao vivo. 

 

 

 

 CURSO AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSELHOS DE USUÁRIOS 

Curso de “Avaliação de Serviços e Conselhos de 

Usuários” realizado nos dias 31/07, 24 e 26/08 e 

02/09/2020, distribuído em 4 módulos: O Conselho de 

Usuários e a Avaliação de Serviços Públicos; 

preparando o Terreno para a Avaliação de Serviços por 

meio da Plataforma Virtual do Conselho de Usuários; 

Da Teoria à Prática: A Plataforma Virtual do Conselho 

de Usuário de Serviços Públicos, com duração de 3h, 

cada apresentação, realizado 100% virtual, com 

transmissão ao vivo. 

 

 


