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OUVIDORIA DA CODHAB

ASSESSORES

• Roberto Lopes de A. Brandão
   Matrícula: 801-X

• Wendel Douglas da S. Santos
    Matrícula: 1194-0

OUVIDOR

• Wilmaque José S. de Oliveira

   Matrícula: 1139-8

Carta de Serviços::

Acesse: http://www.codhab.df.gov.br/postagem/1504

Canais de Atendimento ao Público

• 24 horas pelo sistema OUV-DF 
www.ouv.df.gov.br, para registro 
de manifestações.

• Telefone 162, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 21h. 
Sábado, domingo e feriados das 
8h às 18h.

Horário de atendimento presencial:

De segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

Setor Comercial Sul Q. 6 Quadra 
6 - Asa Sul, Brasília - DF
CEP: 70297-400

PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2022/2023



A elaboração do Plano de Ação, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal – CODHAB/DF, para 2022-2023, desenvolveu-se com o objetivo de aprimorar os 
projetos e inovar as ações de forma a atender às crescentes demandas da população do Distrito 
Federal. Com foco em resultados, o Plano de Ação apresenta metas, objetivos e indicadores que 
agregam novos valores e melhorias na metodologia de trabalho, aumentando o nível de 
qualidade e satisfação na atuação da CODHAB/DF, com o intuito de se tornar um órgão de 
extrema importância para a sociedade, ao prover habitação de qualidade, com cidadania. 
Portanto, o Planejamento Estratégico é um instrumento que, inserido no processo 
organizacional, analisa a empresa sobre vários ângulos, definindo qual será o percurso por meio 
de metas direcionadas que possam ser monitoradas nas suas ações concretas. Sendo assim, 
está diretamente relacionado à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e 
para a sua execução, levando em conta as condições internas e externas da Companhia e a sua 
evolução esperada. Logo, pode-se definir o Planejamento Estratégico como sendo um processo 
organizado de identificação e determinação dos objetivos de uma organização, das políticas e 
diretrizes e, das estratégias que o conduzem, bem como, a definição clara da disponibilização 
dos recursos para a consecução dos objetivos.
O direito à moradia de forma digna foi reconhecido e implantado com a intenção de promover a 
dignidade da pessoa humana, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, 
foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda 
Constitucional nº 26/00, em seu artigo 6º, caput conforme observado abaixo: “(...) Art. 6º São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.” (Emenda Constitucional Nº 26 de 14 de fevereiro de 2000).
O reconhecimento do direito à moradia digna no rol de direitos sociais fundamentais consiste 
numa aspiração legítima de todo o indivíduo. No entanto, a implantação na prática possui 
diversos desafios, uma vez que, este direito pode estar associado a outros como: o saneamento 
básico, à educação e à saúde. Tendo em vista que, o direito à moradia é um dos maiores desafios 
na gestão de uma cidade, diferentes situações exigem soluções criativas e coragem para inovar. 
Nesse sentido a Ouvidoria da CODHAB tem objetivo de trazer ao cidadão  participação popular, 
a transparência e auxiliar na eficiência da prestação dos serviços públicos.
Portanto, a Ouvidoria é um espaço aberto ao cidadão para reivindicações, denúncias, sugestões 
e também elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população.
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APRESENTAÇÃO



A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), é uma empresa 
pública integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal. Sua atuação é 
articulada com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e 
sociais da população, preferencialmente de baixa renda, com o intuito de assegurar o bem estar 
das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.
Criada pela Lei n° 4.020, de 26 de setembro de 2007 - tem a finalidade de executar a Política de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e abrange como principais competências os 
seguintes assuntos:

• Planos, programas e projetos habitacionais;

• Regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas de interesse social;

• Execução da política de desenvolvimento habitacional;

• Projetos sociais e intervenções urbanas;

• Remoção de aglomerados informais ilegais; entre outros.

A CODHAB
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A Ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente.

À Ouvidoria compete: receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o 
atendimento da CODHAB/DF em relação a demandas de empregados, fornecedores, clientes, 
usuários e sociedade em geral; receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive 
sigilosas, relativas às atividades da empresa; e outras atividades correlatas definidas pelo 
Conselho de Administração. A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos 
necessários para a solução dos problemas suscitados e fornecer meios suficientes para os 
interessados acompanharem as providências adotadas. 

Capital Humano

    
Total no setor: 3 empregados públicos 
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A OUVIDORIA

Canais de atendimento ao público

Carta de Serviços::

Acesse: http://www.codhab.df.gov.br/postagem/1504

Canais de Atendimento ao Público

• 24 horas pelo sistema OUV-DF 
www.ouv.df.gov.br, para registro 
de manifestações.

• Telefone 162, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 21h. 
Sábado, domingo e feriados das 
8h às 18h.

Horário de atendimento presencial:

De segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

Setor Comercial Sul Q. 6 Quadra 
6 - Asa Sul, Brasília - DF
CEP: 70297-400



RECLAMAÇÃO: manifestação de desagrado, uma queixa ou crítica sobre um serviço prestado, 
ação ou omissão da administração e/ou do servidor público, considerado ineficiente, ineficaz ou 
não efetivo.

DENÚNCIA: comunicação de irregularidades ocorridas no âmbito da administração pública ou 
apontamento de exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções, como 
também infrações disciplinares ou prática de atos de corrupção, ou improbidade administrativa, 
que venham ferir a ética e a legislação. As denúncias devem ser instruídas com fundamentação 
mínima para que possibilite a apuração pela Ouvidoria Geral.

ELOGIO: demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço recebido ou 
relativo a pessoas que participaram do serviço/atendimento.

SUGESTÃO: manifestação que apresenta uma ideia ou proposta para o aprimoramento dos 
serviços realizados pela administração pública distrital, ainda que associada a uma reclamação 
específica.

SOLICITAÇÃO: manifestação que apresenta um pedido de prestação de serviço à 
administração pública.
 
INFORMAÇÃO: manifestação em que o cidadão requer informações de caráter geral sobre 
serviços e procedimentos da administração pública, tais como horários de funcionamento, 
números de telefone, endereços, dentre outras.
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O QUE PODE SER REGISTRADO NA OUVIDORIA:
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ANÁLISE SWOT

FORÇAS

• Ouvidoria instituída por norma específica;

• Equipe composta por servidores autamente qualificados;

• Sistema de Ouvidoria da CODHAB ligada à Ouvidoria Geral;

• Aprovação da Ouvidoria pelos usuários dos serviços com 62%  de satisfação;

• Carta de Serviços ao Cidadão instituída por Decreto, com padrões estabelecidos;

• Diversificação nos canais de atendimento ao usuário: internet www.ouv.df.gov.br, disponível 
em todos os sites do GDF; telefone (162) e presencial, propiciando um acesso maior aos 
serviços de ouvidoria;

• Emissão Trimestral de Relatórios Gerenciais para os gestores;

• Transparência nas informações prestadas aos cidadãos;

• Projeto de aumento da qualidade de resposta aos cidadãos e de Resolutivilidade para 70%; 
Atualmente está a 49%;

• Medidas para reduzir conflitos internos entre a equipe, entre equipe e gestores, com tentativa 
de Ajustamento de Conduta – TAC, instituído pela Instrução Normativa nº 1/2017, para 
adequação do desempenho dos ouvidores;

AMBIENTE INTERNO
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De acordo com Rezende (2008), os pontos fortes/forças de uma organização são 
considerados as variáveis internas controláveis e gerenciáveis, que propiciam condições 
favoráveis para a organização em relação ao seu ambiente, ou seja, são características e/ou 
qualidades que podem influenciar positivamente no desempenho organizacional. Logo, os 
pontos fortes são os aspectos que influenciam positivamente no crescimento de uma 
organização e, estão diretamente relacionados ao cenário interno da Companhia.

Os pontos fracos estão diretamente relacionados ao cenário interno da Companhia, inferem no 
crescimento organizacional, impedindo dessa forma a realização por completo da missão 
empresarial. Portanto, as fraquezas são pontos que podem prejudicar e/ou interferir 
negativamente no andamento da Companhia. Dessa forma, os pontos fracos detectados 
precisam ser analisados e observados individualmente. Assim, será possível resolver os 
problemas gerados. Caso não sejam passíveis de solução em curto prazo, recomenda-se 
tentar reduzir os efeitos causados ou contorná-los, para que estejam mais próximos de ser 
uma força do que uma fraqueza.

Segundo Rezende (2008), as oportunidades são consideradas as variáveis externas não 
controláveis pela organização, porém podem criar condições favoráveis para a Companhia, 
desde que essa tenha condições ou interesse em utilizá-las. Portanto, são situações, 
tendências ou fenômenos externos, atuais ou potenciais, que podem contribuir para a 
concretização dos objetivos estratégicos organizacionais
. 

 As ameaças são situações ou fatores externos, atuais ou potenciais, que podem prejudicar a 
execução dos objetivos estratégicos e, influenciar de forma negativa no crescimento da 
Companhia. Desse modo, devem ser analisadas com cautela de forma a minimizar os efeitos 
negativos no desempenho organizacional.

Conceito de Pontos Fortes/Forças

Conceito de Pontos Fracos/ Fraquezas 

Conceito de Oportunidades 

Conceito de Ameaças 
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AMEAÇAS

• Restrições orçamentárias para o desenvolvimento e a continuidade dos projetos e ações 
relacionadas ao Programa de Habitação de Interesse Social. 

• Invasões em áreas públicas e privadas. • Ocupações irregulares e desvios de finalidades dos 
imóveis. 

• Morosidade relacionada aos trâmites administrativos. 

• Mudança de gestão, que acarreta instabilidade da equipe. 

• Não cumprimento das cláusulas contratuais por parte dos beneficiários. 

• Ocorrência de impactos sociais, econômicos, políticos, pandemias ou fatos similares.

• Pandemia.
OPORTUNIDADES

• Interlocução direta com o Governo do Distrito Federal - GDF na implementação, implantação, 
execução e finalização de programas, subprogramas, projetos e ações referentes aos 
Programas Habitacionais de Interesse Social.

• Boa articulação com os órgãos setoriais do GDF.

• Captação de recursos, por meio de emendas parlamentares federais e distritais.

• Parceria com a iniciativa privada e entidades habitacionais na execução dos Programas 
Habitacionais de Interesse Social, com as seguintes linhas de ação: provisão de moradias; 
urbanização e regularização; requalificação e melhorias; fornecimento de assistência técnica.

• Visibilidade na realização de ações vinculadas à promoção de melhorias habitacionais 
relacionadas às questões de habitabilidade e vulnerabilidade social, em áreas de interesse 
social regularizadas ou passíveis de regularização.

• Paralisação e diminuição de alguns serviços que aos poucos são retomados e ajustados, com 
força tarefa.

ANÁLISE SWOT

AMBIENTE EXTERNO
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QUADRO ANÁLISE SWOT - CODHAB-DF

PONTOS FORTES

Capacidade de elaborar e gerenciar projetos arquitetônicos, de engenharia de edificações e de 
regularização fundiária em áreas destinadas aos Programas Habitacionais de Interesse 
Social.
 
• Capacidade de coordenação, análise e fiscalização das atividades relativas à inscrição, 
cadastramento, convocação, habilitação e contemplação dos candidatos no Programa 
Habitacional de Interesse Social, assim como, fiscalizar a classificação do candidato, gerada 
por meio de pontuação, nas respectivas listas supracitadas, separadas por faixa de renda e 
tipos de cadastro.

• Produção e entrega de unidades habitacionais e de escrituras de imóveis aos beneficiários 
previamente habilitados, garantindo o direito legal à moradia, mitigando o déficit habitacional 
do DF, exercendo assim, o direito de cidadania aos moradores de Brasília.

• Apresenta canais de comunicação digital, com o objetivo de garantir informação e 
esclarecimento à população.

• Atendimento presencial à população tanto na sede da CODHAB/DF, como nos Postos de 
Atendimentos.

• Presença de profissionais comprometidos, habilitados, capacitados e qualificados nas áreas 
de atuação da Companhia, bem como, profissionais com expertise e longa data de atuação na 
área de habitação de interesse social.

• Boa interlocução e inter-relação entre a alta administração, gestores, empregados e 
colaboradores, garantindo assim, um bom ambiente de trabalho.

• Zelo pela sinergia intersetorial.

• Implementação da Política de Segurança da Informação.

• Boa localização da Sede da Companhia e, de seus respectivos Postos de Atendimentos 
localizados em determinadas Regiões Administrativas mais carentes do GDF.

AMBIENTE INTERNO
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QUADRO ANÁLISE SWOT - CODHAB-DF

PONTOS FRACOS

• A Companhia necessita de ampliação e melhorias em relação a sua área física, bem como, de 
suas instalações, de modo a atender às necessidades de logística e de ofertar maior conforto 
aos empregados e à população. 

• Recursos orçamentários e financeiros insuficientes para a execução de projetos e a 
continuidade dos serviços existentes. 

• Ausência de um Programa de Educação Continuada, visando promover capacitação, 
treinamento e aperfeiçoamento destinado ao crescimento e evolução dos profissionais. 

• Déficit de profissionais técnicos em todas as áreas de atuação da Companhia. • Ausência de 
quadro próprio de profissionais. 

• Retrabalho por parte da equipe destinada à atualização dos dados cadastrais, devido a 
presença de inúmeros inscritos na lista da Companhia que não atendem aos critérios pré 
estabelecidos para participar do Programa de Habitação de Interesse Social.

AMBIENTE INTERNO
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A Ouvidoria da CODHAB finalizou o ano de 2021 com aumento do número de registros em 16% 
em relação ao período anterior (2020).

No primeiro trimestre de 2021 , foram (codhab.df.gov.br --- serviços --- relatório trimestral)
recebidas o total de 994 manifestações por esta Ouvidoria. Sendo reclamações 627 (63%), 
informações 170 (17%), solicitações 171 (17%), sugestões 6 (1%), elogios 17 (2%) e denúncias 3 
(0%).

No segundo trimestre de 2021 , foram (codhab.df.gov.br --- serviços --- relatório trimestral)
recebidas o total de 1168 manifestações por esta Ouvidoria. Sendo reclamações 813 (70%), 
informações 170 (15%), solicitações 170 (15%), sugestões 4 (0%), elogios 6 (0%) e denúncias 5 
(0%), .

No terceiro trimestre de 2021 , foram (codhab.df.gov.br --- serviços --- relatório trimestral)
recebidas o total de 753 manifestações por esta Ouvidoria. Sendo reclamações 502 (67%), 
informações 135 (18%) solicitações 99 (13%) sugestões 4 (0%) elogios13 (2%) e denúncias 
0(0%). 

Em 2020, a pandemia causada pelo vírus Covid-19 implicou em vários impactos e desafios ao 
trabalho da ouvidoria: dificultando o atendimeto ao cidadão.

Para 2022, algumas metas e indicadores já estão sendo planejados, conforme apresentados ao 
longo deste documento.

As demais informações que compõem este diagnóstico estão elencadas em nossa análise 
SWOT, mapeadas em nossa matriz de riscos e matriz de riscos à integridade, conforme segue.

DIAGNÓSTICO



A CODHAB é responsável pelo desenvolvimento das funções econômicas e sociais da 
população, preferencialmente de baixa renda, com o intuito de assegurar o bem estar das 
comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.
A Ouvidoria da CODHAB é um setor que trabalha para facilitar o contato entre os cidadãos e o 
Governo do Distrito Federal, atuando no âmbito das questões que envolvem sua área de 
competência, como Programas Habitacionais de Interesse Social.
Como o papel da ouvidoria é ser o canal de relacionamento direto entre Governo e cidadão, a 
Ouvidoria da CODHAB atua, também, como Serviço de Informação ao Cidadão – E-SIC – em 
relação aos assuntos de sua competência.
Por meio do E-SIC qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar pedidos de acesso a 
informação para órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.
A ouvidoria é uma unidade dentro da empresa com a responsabilidade de acolher as demandas 
dos cidadãos, zelando pela garantia da qualidade dos serviços públicos.
É o canal por meio do qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, 
elogios e denúncias sobre a prestação de serviços.
A Ouvidoria é um interlocutor entre o cidadão e a administração pública, por isso este Plano de 
Ação apresentará os objetivos e metas para exercício de 2022-2023.
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INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ASSOCIADOS À OUVIDORIA



Está relacionado às atividades complexas, desafiadoras e inovadoras de uma organização, 
principalmente porque visa estruturar os diferentes e divergentes anseios envolvidos no cenário 
interno e externo da Companhia. Dessa forma, atua como um ponto inicial para todas as ações 
que a Companhia se destina a realizar com o intuito de alcançar o futuro desejado. Portanto, essa 
ferramenta de gestão, apresenta inúmeras vantagens, entre as quais, auxiliar no direcionamento 
dos negócios, identificar uma visão comum, promover objetivos estratégicos, elaborar ideias 
criativas e inovadoras, explorar as oportunidades, minimizar possíveis ameaças e planejar as 
ações futuras, com a proposta de auxiliar os gestores na tomada de decisões e, na busca por 
resultados eficazes e efetivos para a organização. 
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Missão
Prover habitação de qualidade, 

com cidadania.

Valores
I - Respeito

II - Cidadania
III - Transparência

IV - Responsabilidade Social

Visão
Ser referência nacional em gestão e 

implantação de programas 
habitacionais de interesse social.

PLANO ESTRATÉGICO 2022-2023
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