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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1 Gerais 
 

Atuar como um canal de comunicação permanente com os usuários internos e o público externo, 

recebendo sugestões, elogios, críticas e reclamações, a fim de conhecer, entender e propor as 

mudanças quando necessárias. 

 
1.2 Específicos 

 
a) Agir como catalisadora de soluções, harmonizadora de conflitos e agente de mudanças, 

propondo processos de melhoria da qualidade dos serviços; 

b) Balizar a busca de soluções por princípios éticos, de modo a atingir a satisfação das partes 

envolvidas; 

c) Servir de instrumento para medição do clima e da dinâmica organizacional. 

 
2. ABRANGÊNCIA 

 
2.1. Público Interno: Todos os profissionais efetivos do SEBRAE-SP e estagiários. 

 

2.2. Público Externo: Clientes, fornecedores e parceiros e demais pessoas que se relacionam com a 

entidade, de forma remota ou presencial. 

 

 
3. PRINCÍPIOS 

 
   

3.1. Conduta ética nas intenções e ações, com compreensão e respeito às necessidades, direitos e 

valores das pessoas nas relações internas e externas. 

3.2 Discrição no tratamento das questões resguardando as informações de caráter sigiloso, respeitando 

toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e identidade, garantindo anonimato quando 

solicitado. 

3.3 Mediação das ocorrências com neutralidade impessoalidade e de forma imparcial. 

3.4 Facilidade de acesso a Ouvidoria, respondendo o mais breve possível, simplificando seus 

procedimentos e agindo com imparcialidade. 
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3.5 Comunicação real; transparência dos procedimentos; gestão aberta. 

3.6 Postura positiva, construtiva em tudo o que se faz. 

 
3.7 Recomendação da correção dos procedimentos ineficientes. 

 
 

 
4. FORMA DE ATUAÇÃO 

 
 

4.1. O acesso a Ouvidoria pode ser feito pelos segu intes canais: 
 

 

Público Interno 

a) Intranet 
http://intranet.sp.sebrae.com.br/principal/ouvidoria/default.aspx 

 
b) E-mail da Ouvidoria 

ouvidoria@sebraesp.com.br 

c) Formulário Ocorrências para a Ouvidoria - Anexo 1 

d) Telefone: (11) 3177-4689 

e) Fax: (11) 3177-4895 

f) Pessoalmente: (Sede) Rua Vergueiro, 1117 – 18º andar – Paraíso – São Paulo – SP  

 
 

Público Externo 

a) Portal na Internet  
 http://www.sebraesp.com.br/Paginas/Ouvidoria.aspx 

b) E-mail da Ouvidoria 
ouvidoria@sebraesp.com.br 

c) Central de Atendimento: 0800 570 0800 

d) Fax: (11) 3177-4895 

e) Carta: Rua Vergueiro, 1117 – 18º andar – Paraíso – São Paulo – SP – CEP 01504-001 

f) Pessoalmente: Rua Vergueiro, 1117 – 18º andar – Paraíso – São Paulo – SP  

 
 
4.1.1 Todas as ocorrências geradas pelos clientes externos, independente do canal utilizado, 

serão registradas no sistema de Ouvidoria. 

 
4.1.1.1 Os técnicos de atendimento do 0800 (Central de Atendimento) têm acesso ao 

Sistema de Ouvidoria para registro das ocorrências. 
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4.1.2 Todas as ocorrências internas serão registradas e mantidas em arquivo na Ouvidoria. 

 
 

4.2 Prazos 
 
 

4.2.1 Visando propiciar uma resposta ágil e adequada às questões demandadas, o prazo de 

resposta das ocorrências será de até 7 (sete) dias úteis, dependendo da complexidade do 

assunto. 

4.2.2 Em caso de denúncia, a Ouvidoria encaminhará a ocorrência ao superior do denunciado, 

que terá 05 (cinco) dias úteis para se manifestar, formalmente, sobre a pertinência. 

a) Não havendo resposta por parte dos envolvidos no prazo acima referido, a Ouvidoria 
encaminhará a ocorrência à instância superior. 

 

4.2.3 Sempre que houver resposta ou informação direta ao interessado, por parte da unidade 

motivo da denúncia, reclamação, sugestão ou elogio, deverá ser comunicado a Ouvidoria, 

inclusive com o envio de cópia do procedimento. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 
   
 

5.1 Compete à Ouvidoria: 
 

a) Receber e analisar as reclamações e sugestões apresentadas pelo público interno;    

b) Estabelecer o equilíbrio na relação entre a entidade e o corpo técnico, (Ouvidoria Interna), e a 

entidade e o cliente (Ouvidoria Externa) na solução de divergências, exercendo o papel de 

facilitador e mediador, buscando a satisfação dos envolvidos; 

c) Estimular a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela entidade; 

d) Acompanhar as providências adotadas, cobrando respostas, quando necessário, e mantendo o 

interessado informado; 

e) Difundir ao público interessado o papel da Ouvidoria e o acesso aos seus serviços; 

f) Nunca deixar de responder às questões que lhes foram formuladas, em que pese em muitas 

ocasiões, a pretensão do interessado não possa ser atendida; 

g) Exercer a função de representante do cliente interno e externo junto ao SEBRAE-SP; 
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h) Responder a todas as ocorrências de denúncia recebidas, cujo demandante (interno ou externo) 

tenha se identificado; 

i) Agilizar a remessa de informações de interesse do cliente interno e externo ao seu destinatário; 

j) Encaminhar as questões ou sugestões apresentadas às unidades competentes, acompanhando 

sua apreciação; 

k) Sugerir soluções para os problemas diretamente à Diretoria Executiva; 

l) Identificar problemas e propor possíveis soluções relativas à erros, omissões ou abusos 

cometidos ao cliente interno e externo; 

m) Sugerir a adoção de mecanismos que informem o cliente sobre os procedimentos internos 

utilizados no seu atendimento. 

  
 

5.2 Deveres da Ouvidoria: 
 
 

a) Apresentar relatório mensal à Presidência do CDE e Diretorias Executivas, sem prejuízo de 

relatórios parciais que se mostrarem necessários; 

 
b) Manter informações e estatísticas atualizadas sobre suas atividades, disponibilizando-as na 

intranet; 

 

c) Manifestar-se de maneira clara e objetiva, dentro do menor prazo possível, a qualquer questão 

suscitada; 

 

d) Atuar com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer discriminação ou pré-julgamento; 

 

e) Agir com integridade, transparência e imparcialidade; 

 

f) Zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da 

administração do SEBRAE-SP; 

 

g) Resguardar o sigilo das informações a que tiver acesso. 
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6. PRERROGATIVAS DO OUVIDOR 
 
 

6.1. Garantia de livre acesso a todos os setores que compõem o SEBRAE-SP, a fim de que possa obter 

todas as informações necessárias ao bom desempenho de suas funções, que serão exercidas com 

autonomia e sem qualquer ingerência interna ou externa; 

 

6.2. Subordinação, sempre, à Presidência do CDE e atuação em parceria com todos os gestores de 

unidades, a fim de promover a interação entre todos na busca pela qualidade e eficiência no 

atendimento aos clientes;  

6.3. O Direito de solicitar informações e documentos a todas as unidades do SEBRAE-SP, quando 

necessário ao bom desempenho das funções; 

 

6.4. Participar de reuniões internas ou externas onde se discutam o atendimento ao cliente, a formulação 

ou renovação de produtos ou serviços, ou qualquer outra medida que, direta ou indiretamente, 

implique no funcionamento do SEBRAE-SP; 

 

6.5. Propor modificações nos procedimentos internos para melhoria da qualidade; 

 

6.6. Identificar possíveis disfunções nos serviços, encaminhando-as as unidades competentes para a 

busca de solução, evitando a reincidência; 

 

6.7. Agir de ofício no cumprimento de suas funções, isto é, independente de acionamento por terceiros. 

 

 
7. MANDATO 

 

7.1. O Ouvidor será designado por portaria específica, sendo que o seu mandato acompanha o mandato 

do Presidente do CDE (período eletivo de até 04 anos). Ao seu término, deverá o mesmo retornar às 

funções designadas pela Direx àquela exercida antes de sua posse.  

 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
   

8.1. O Ouvidor poderá ser acessado pessoalmente, por telefone ou pela intranet. Este procedimento 

deverá ser simples, a fim de evitar obstáculos, facilitando o contato e estimulando a procura pelo 

serviço. 
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8.2. O profissional escolhido para a função de Ouvidor apresentará à apreciação e aprovação da 

Presidência do CDE, um plano de trabalho e uma proposta de estrutura operacional necessária às 

suas atividades. 

 

8.3. A identificação do demandante no Formulário de Ocorrências Para a Ouvidoria é opcional, porém 

ela é de extrema importância para o Ouvidor, como forma de prestar informações precisas e 

pontuais. 

 

8.4. É garantido aos colaboradores o sigilo de sua identidade, com exceção dos assuntos que 

envolvem uma solução pontual com o manifestante. 

 

8.5. Este manual entrará em vigor no dia seguinte ao de sua publicação na intranet, revogadas as 

disposições em contrário.  
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9. ANEXO 1 – Formulário de Ocorrências para Ouvidor ia 

 
 
  

 
 
 

Tudo que você disser será usado a seu favor. 

 

- Assinale com um X, o tipo de sua ocorrência: 

 

� Elogio 

� Reclamação 

� Denúncia 

� Sugestão 

 

- Faça seu comentário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifique-se, se desejar: 

 

Nome:  

Unidade de Ação:  

Fone/Ramal:  

 

 


