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Carnaval  2019
Foram 10 equipes 
i t inerantes  mais  
balcões  �xos nos 
pr incipais  c ircuitos.

Fala  Fol ião 156 
funcionando 
24h.

M ais  de oito  mil  
opniões  dos 
fol iões  em seis  
dias  de festa.
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OUVIDORIA REGISTRA 8.187 OPINIÕES DOS FOLIÕES EM SEIS DIAS DE CARNAVAL
Com 10 equipes itinerantes espalhadas por todos os circuitos do Carnaval, além da Central Fala Salvador 

156 funcionando 24 horas e postos fixos, a Ouvidoria Geral do Município (OGM) registrou, em seis de 

festa, 8.187 demandas.

Desse montante, (77%) foram relacionadas a informações/orientações, um aumento de 196% relaciona-

do ao carnaval de 2018. Elogios somaram (17%), todos referentes à organização da festa e (1%) de recla-

mação, uma redução de (51%) também comparado ao ano passado e (5%) entre solicitações de serviços 

e sugestões. Todas as demandas atendidas e verificadas imediatamente pelos órgãos competentes.

 “Neste Carnaval, registramos aumen-

to de 36% da demanda comparada 

ao ano passado. Quase 80% dessa 

demanda estão relacionadas à in-

formação. O número representa a 

estratégia que adotamos de reforçar 

as equipes itinerantes nos principais 

circuitos, fortalecendo a nossa pre-

sença junto ao folião para ajudá-lo 

no que fosse necessário”, destaca o 

titular da OGM, Humberto Viana.

 “Outro fator preponderante é a agi-

lidade do atendimento. Nesse Car-

naval de 2019 lançamos um aplicati-

vo de gestão, utilizado pelas equipes 

de campo para registros imediatos e 

online. Qualquer demanda efetuada foi encaminhada diretamente ao órgão responsável”, acrescenta o 

gestor. Cerca de 80 profissionais atuaram tanto na rua quanto no call-center.

Demanda em números - Os órgãos mais demandados através dos ouvidores foram: Empresa Salvador 

Turismo (Saltur), com (60%); Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com (10%); Empresa de Limpeza 

Urbana (Limpurb), com (8%); Secretaria de Mobilidade (Semob), com (6%); Secretaria de Política para 

Mulheres, Infância e Juventude (SMPJ), com (6%); Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalva-

dor), com (5%).

Os serviços mais elogiados foram: organização do Carnaval, com (54%); atuação da Guarda Civil Muni-

cipal, com (8%); facilidade de acesso aos circuitos, com (4%) e qualidade das atrações pipoca, com (4%). 

Os mais solicitados foram: varrição das vias, com (13%); limpeza dos circuitos, com (12%); e poluição 

sonora, com (12%).

Atuação - Durante a festa, foram disponibilizados Balcões de Atendimento ao Folião, com pontos fixos 

implantados no Elevador Lacerda, Pelourinho, Campo Grande e Barra. Além disso, 10 equipes itinerantes 

estiveram espalhadas por todos os circuitos. Para atendimento às demandas do público, a OGM contou 

com a colaboração efetiva dos órgãos operacionais que utilizaram dessas informações durante o evento. 

O trabalho operacional contou com o uso de smartphones, o que possibilitou registro das solicitações e 

emissão de relatório gerencial para cada área operacional dos órgãos em tempo real. A função do grupo 

foi identificar, através da opinião do folião, pontos fortes e fracos na organização do evento e situações 

operacionais que ocorriam. Foram registradas ainda sugestões para melhorias e aferição da qualidade 

dos serviços municipais em atuação no evento, a exemplo do trânsito, ambulantes, limpeza urbana, 

dentre outros. 

Os registros são computados através de um sistema informatizado, que organiza e repassa de imediato 

as demandas para os órgãos operacionais existentes no evento. Esta ação possibilita a resposta mais 

rápida, além de proporcionar conhecimento e controle por parte do órgão que origina as solicitações 

sobre o que ocorre no período da festa.
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Expediente: Ouvidoria Geral do Município do Salvador.

Ouvidor-Geral: Humberto Viana. 

Endereço: Travessa Santa Bárbara, nº04. Ed. Aliança Comercial, 7º andar – Comércio.

CEP: 40015-190 / Salvador – Bahia.

Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 17h.

Telefones: (71) 3202-5900 – Central Disque Salvador 156

E-mail: ascomogmssa@gmail.com.

Acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br / www.falasalvador.ba.gov.br

Facebook: ouvidoriadesalvador / Twitter: ogmssa / Instagram: ouvidoriadesalvador


