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De 01 de janeiro até 30 de junho , foram registradas 79 (setenta
e nove) manifestações , das quais quatro foram arquivadas ,
cinco estão pendentes e 70 foram concluídas , com tempo
médio de resposta de 11 ,68 dias (aproximadamente 12 dias).



TOTAL  DAS  MANIFESTAÇÕES 

Das 75 manifestações válidas , houve no total :

Quarenta e um pedidos de informação , dezenove solicitações ,

quatro reclamações , nove denúncias , e duas sugestões .



PÚBLICO  INTERNO

18 das manifestações recebidas são do público interno :



PÚBLICO  EXTERNO

57 das manifestações são do público externo :



MANIFESTAÇÕES  CONCLUÍDAS

Junho 2020



MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO

O  Sistema Fala .BR e o e-mail são os principais meios utilizados
para a comunicação com a Ouvidoria :



MANIFESTAÇÕES  POR  ESTADO

Rio de Janeiro , Alagoas e Minas Gerais lideram a localização
dos manifestantes .



PESQUISA  SOBREPESQUISA  SOBRE
OS  CANAIS  DEOS  CANAIS  DE
DENÚNCIA  DADENÚNCIA  DA
CPRMCPRM



Em fevereiro de 2020 a Ouvidoria , a pedido do Conselho de
Administração , realizou uma pesquisa com os empregados
da CPRM para averiguar o grau de conhecimento   e
confiabilidade sobre os canais de denúncia da empresa .

Como resultados gerais , listamos :

- Pequeno Número de Respondentes : 171 (cerca de 11% dos

empregados e colaboradores);

- Grande Número de Respondentes que Desconhecem os

Canais de Denuncia da CPRM ;

- Grande Número de Respondentes que Não Sabem como

Denunciar ;

- Grande Número de Respondentes que Não Tem Segurança

em Denunciar



NÚMERO  DENÚMERO  DE
REGISTROSREGISTROS

NESTA  CONSULTA:NESTA  CONSULTA:

171171



TIPOS  DE  MANIFESTAÇÕES  ÀS  OUVIDORIAS  

SEGUNDO  A  LEI  DE  ACESSO  À  INFORMAÇÃO  - LAI

- Denúncia

- Elogio

- Reclamação

- Solicitação

- Sugestão



1- VOCÊ  CONHECE  OS  CANAIS  DE  DENÚNCIA  DA  CPRM?



DOS  67  RESPONDENTES  À  PERGUNTA  "QUAL?":

- 66 responderam Ouvidoria ;

- 16 responderam Corregedoria ;

- 23 responderam Comissão de Ética ;

- Centro de Saúde Ocupacional , Seus , 

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça , 

CIPA e MPF receberam um "voto" cada .



2- VOCÊ  SABE  COMO  DENUNCIAR?



3- VOCÊ  TEM  SEGURANÇA  EM  DENUNCIAR?



4- QUAL  O  SEU  SEXO?



COMENTÁRIOS
- Sou cético quanto ao uso de canais
para denúncias anônimas. Eles dão
margem a denúncias falsas que só
trazem prejuízo à pessoa e à
instituição.

- Os procedimentos de denuncia
deveriam ser melhor divulgados.

- Creio que Assédio Moral deveria ser
sempre temática de debates,
principalmente quando se tratar de
cargos de grandes escalões e
Diretoria.

- Insegurança da proteção da
denuncia.

- Sugiro que os canais de denúncia
divulguem tipificação de queixa
acerca de gestores para que eles
possam conhecer o que pode ou não
fazer.

- A recepção de denúncias é feita de
maneira eficiente, porém minhas
experiências passadas mostraram que
a atuação de ambas as instâncias tem
sido apaziguar as situações do que
identificar e responsabilizar os
causadores do problema.

- Já entrei em contato com a
ouvidoria, a qual me respondeu
prontamente.



COMENTÁRIOS

- Precisa ser mais divulgado, esclarecido.

- Processos mais céleres são necessários.

- Toda e qualquer denúncia deve ser
apurada a fundo e punidos
principalmente os denunciantes levianos
e caluniadores para evitar a degradação
de respeito institucional entre
equipe/dicionário e ou colaboradores.

- Excelente canal para interação entre
empresa e sociedade.

-Tenho dúvida se há outro canal além
dos que citei. Também tenho dúvida em
relação à garantia de anonimato.

- A questão com relação a segurança em
denunciar se deve ao fato da escuta de
empregados, pois muitos não "acreditam"
no andamento de suas queixas, bem como
a  demora em obter feedback etc.

- Já fiz denuncias junto a comissão de ética
e não obtive nenhuma resposta. Após
inúmeras insistências disseram que não
são obrigados a divulgar informações das
reclamações e nem fornecer prazos.
Mesmo sendo fato acredito que alguma
informação de que esta sendo averiguado
deveria ser fornecido para alento diante da
situação do funcionário.

- Proporciona transparência, clareza e
objetividade.



COMENTÁRIOS

- Quando abre uma sindicância, não tem
sigilo de informações. Exemplificando, os
envolvidos falam do teor e conteúdo da
investigação, não havendo imparcialidade.

- A ouvidoria é o único canal de denúncia.

- O canal de denúncia funciona e é eficiente.

- Se o agressor é um superior e a relação
profissional é frágil (estagiário, terceirizado)
é mais complexa. Pois sabemos que mesmo
aplicando os mecanismos a parte mais
frágil será penalizada, por isso muitos se
calam.

- Nunca precisei, mas o faria se necessário
fosse.

-O SGB/CPRM demonstra excelente
governança ao informar os empregados
sobre o tema. Vale destacar, por
exemplo, que a própria lei anticorrupção
demonstra que é dever da empresa
cuidar do tema.

- Precisa ter uma divulgação mais direta
e clara sobre estes canais de acesso a
Ouvidoria, para que possamos de fato
realizar nossas ações de denúncias,
quando necessário.

- Por mais que são enviados
comunicados, não fica claro, quais
canais devemos usar, e como fazer a
denúncia. Acho que as comissões são
muito complacentes com os
empregados.



QUALIFICAÇÃO  DA  EQUIPE

Nos dias 19 a 21 de fevereiro , a Ouvidoria da CPRM
participou presencialmente , em Brasília , do curso
"Tratamento de Denúncias em Ouvidoria", com
carga horária de 20 horas , no âmbito do programa
de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco),
ministrado pelos  Srs . Cláudio Hermann , Domingos
Magalhães e Rogério Goulart Barbosa , da CGU . 


