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A Ouvidoria da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

do Distrito Federal – CODHAB/DF apresenta o relatório 

referente ao 2º trimestre de 2019, que tem por objetivo 

apresentar a atuação desta Ouvidoria frente aos cidadãos e 

a gestão da Companhia. Seguem os dados estatísticos 

referentes aos meses de abril, maio e junho/2019.  

 

• TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS; 



• TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR CLASSIFICAÇÃO; 



• TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR CLASSIFICAÇÃO; 

No segundo trimestre de 2019, foram recebidas o total de 

516 manifestações por esta Ouvidoria. Sendo reclamações 

243 (47%), informações 74 (14%), solicitações 46 (9%), 

denúncias 139 (27%), elogios 11 (2%) e sugestões 3 (1%). 

 



• TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR CANAIS DE ENTRADA; 



• TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR CANAIS DE ENTRADA; 

Os gráficos acima, indicam a preferência dos cidadãos no 

registro das manifestações em ouvidoria por meio dos canais 

de entrada, do total de 516 manifestações recebidas por 

telefone 274 (53%), internet 216 (42%), presencial 15 (3%), 

ouvidoria itinerante 8 (1%) e protocolo 03 (1%).  

 



• ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DA  

OUVIDORIA; 

Abril: o prazo médio de resposta das manifestações foi 

de 17 dias, sendo que 66% foram respondidas dentro do 

prazo, e 34% foram respondidas fora do prazo.  

 



• ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DA  

OUVIDORIA; 

Maio: o prazo médio de resposta das manifestações foi de 

13 dias, sendo que 79% foram respondidas dentro do 

prazo, e 21% respondidas fora do prazo.  

 



• ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DA  

OUVIDORIA; 

Junho: o prazo médio de resposta foi de 09 dias, sendo 

que 90% foram respondidas dentro do prazo, e 10% 

foram respondidas fora do prazo. 

 



• RANKING DE ASSUNTOS MAIS RECORRENTES E DEMANDADOS; 

• ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE; 

Após recebimento da resposta definitiva de uma 

manifestação, o cidadão tem duas possibilidades de 

avaliação via sistema informatizado: 1. logo que o cidadão 

recebe a resposta definitiva ele pode indicar se a sua 

demanda foi “resolvida” ou “não resolvida”. Essa avaliação 

mede a Resolutividade, e avalia a prestação do serviço 

solicitado; e 2. em seguida, é apresentado um questionário 

para avaliação do serviço de ouvidoria. O preenchimento 

das duas consultas é opcional e pode ser feito a qualquer 

tempo em que o cidadão acessar o sistema, atualmente a 

resposta à pesquisa é realizada apenas pela internet. 

 

1º Programas Habitacionais 42%

2º Venda, aluguel indevida de unidades habitacionais 19%

3º Análise de documentação habitacional 9%

4º Fiscalização em unidade habitacional 9%

5º Servidor Público 5%

6º Etapas posteriores à habilitação de programa habitacional 4%

7º Liberação de escritura de imóvel 3%

8º Critérios, normas do programa habitacional 3%

9º Descumprimento de acordo contratual de programa habitacional 3%

10º Escritura de Imóveis 3%

ASSUNTOS



Abril: Das 192 manifestações recebidas, 148 (77%) foram 

respondidas, 30 (16%) foram avaliadas em “não resolvidas” 

e 14 (7%) avaliadas em “resolvidas”. O índice de 

resolutividade das manifestações foi de 32%. 

 

Maio: Das 215 manifestações recebidas, 182 (85%) foram 

respondidas, 17 (8%) foram avaliadas em “não resolvidas” e 16 

(7%) avaliadas em “resolvidas”. O índice de resolutividade das 

manifestações foi de 52%. 



Os dados relativos à Resolutividade do serviço público 

prestado pela Companhia apresentou uma média referente 

ao 2º trimestre de 2019 de 38%, com destaque para o mês 

de maio, onde atingiu o índice de 52%. 

 

Junho: Das 109 manifestações recebidas, 68 (62%) foram 

respondidas, 22 (20%) encontram-se em análise, 14 (13%) 

foram avaliadas em “não resolvidas” e 5 (5%) avaliadas em 

“resolvidas”. O índice de resolutividade das manifestações 

foi de 26%. 



• ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA; 

 

Brasília, 04 de julho de 2019 

Ouvidoria/CODHAB 

 

• TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELO SERVIÇO DE  

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, ASSIM COMO A SITUAÇÃO DO PEDIDO; 

Nota-se que o índice de satisfação com o serviço de 

Ouvidoria no segundo trimestre de 2019 foi maior no mês de 

abril, com 69%, seguido de 62% em maio e 67% em junho. 

Mês Pedido de informação Situação do pedido

Abril 17 respondidas

Maio 16 respondidas

Junho 14 4 em tramitação

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão - e-SIC


