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OUVIDORIA SE CONSOLIDA COMO SUPORTE AO FOLIÃO NO CARNAVAL 2020
Durante os seis dias oficiais de Carnaval, de 20 a 25 de fevereiro, a Ouvidoria Geral do Município 

(OGM) totalizou 8.688 mil demandas, sendo 98,8% contabilizadas pelas equipes de rua e 1,2% atendi-

das gratuitamente via call center, pelo 156 (Fala Salvador). Em relação a 2019, o órgão registrou, na 

pesquisa de 2020, um aumento de 6,12% nos atendimentos. Entre as sugestões dos foliões à Ouvido-

ria, o destaque foi para o fortalecimento do Circuito Osmar (Campo Grande). 

Do total deste ano, 34% dos registros foram elogios com relação a organização da festa, acesso aos 

circuitos, limpeza dos banheiros climatizados, higienização dos circuitos e atuação da Guarda Civil 

Municipal (GCM).

A maioria das solicitações, 55,1%, diz respeito a informações gerais sobre o Carnaval. Entre as princi-

pais dúvidas estavam informações sobre acesso aos circuitos, horário das atrações, locais de entrada 

das arquibancadas, acesso aos camarotes e localização de estabelecimentos. Do total de registros, 

5,6 % foram sugestões.
Para o ouvidor-geral do município, 

Humberto Viana, a OGM mais uma vez 

consolidou o trabalho de escuta feito 

durante a folia. “Esse novo cenário 

se deve ao perfil da Ouvidoria, mais 

presente e atuante na intermediação 

das demandas requisitadas, fruto da 

colaboração efetiva dos órgãos ope-

racionais. Em oito anos atuando no 

Carnaval, durante a gestão do prefeito 

ACM Neto, a Ouvidoria se consolida, 

de vez, como referência nacional em 

grandes eventos”, afirma.

Sugestões - Entre os palpites mais 

citados estão melhorias na organiza-

ção do evento, a exemplo da inclusão 

do Furdunço, Fuzuê e outras atrações 

no Circuito Osmar, a criação de uma 

vila infantil, o melhor aproveitamento 

da Praça do Campo Grande, aumento 

da quantidade de lixeiras, mudanças 

na localização de pontos de ônibus,

acesso mais fácil aos circuitos e mudança na exclusividade da cervejaria.

Ainda de acordo com o balanço da Ouvidoria, 4,3% foram solicitações de serviços como endereço de 

postos para acesso a preservativos, informações sobre postos de fiscalização de poluição sonora, var-

rição das vias, lavagem de rua e fiscalização de mototáxis.

Satisfação - A pesquisa registrou apenas 1% de reclamações de foliões relacionadas a organização do 

evento, incluindo a estrutura física da Praça do Campo Grande, e sobre as atrações do Circuito Osmar. 

Foram contabilizadas algumas queixas sobre a conduta de motoristas de táxi, agentes de trânsito, loca-

lização de pontos de ônibus e horários das atrações. Ainda de acordo com a Ouvidoria, houve apenas 

uma ocorrência referente à atuação da Guarda Civil Municipal, que foi prontamente encaminhada para 

averiguação. Além disso, houve uma redução em 50% nas denúncias, se compradas ao Carnaval do 

ano passado.
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FOLIÕES PUDERAM AVALIAR SERVIÇOS MUNICIPAIS POR CELULARES E TABLETS
O folião que esteve presente no Carnaval de Salvador 2020 contou com uma novidade no ambiente 

virtual: o sistema Opine+, ferramenta que permitiu fazer a avaliação dos serviços municipais por meio 

de smartphones e tablets com sistemas Android e iOS. A iniciativa foi realizada em parceria entre a 

Ouvidoria Geral do Município (OGM) e a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), com o intuito de 

aproximar ainda mais a Prefeitura do cidadão no período da folia.

O Opine+ permitiu realizar pesquisas de opinião personalizadas de acordo com a necessidade através 

de QR Code – código de barras bidimensional facilmente escaneado usando a maioria dos telefones 

celulares equipados com câmera. O sistema acompanhou em tempo real todas as avaliações realizadas 

e acessou os dados a partir de computador, tablet ou smartphone, além de ter emitido relatórios com 

indicadores precisos das áreas avaliadas que auxiliaram em tomadas de decisões estratégicas.

A Ouvidoria de Salvador utilizou a ferramenta de modo piloto durante o período do Carnaval como 

forma de avaliar os principais serviços municipais, a exemplo do trânsito, transporte, limpeza urbana, 

organização da festa, iluminação nos circuitos e atrações para o folião pipoca, dentre outros. “Existiu 

um esforço da Prefeitura em atender de forma rápida essas demandas. Por trás dessa ferramenta ha-

via uma força-tarefa para dar seguimento e resolução das demandas. Acompanhamos e cobramos o 

retorno das solicitações para o cidadão”, explica o ouvidor-geral Humberto Viana.

Pontos de acesso – Com um clique rápido e 

fácil através da câmera do celular ou tablet, o fo-

lião tiveram acesso a cartazes do Fala Folião com 

o QR Code nos principais pontos da cidade. Eles 

estavam localizados nos balcões fixos da Ouvi-

doria instalados nos circuitos Osmar (Centro), 

Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho); 

Elevador Lacerda; pontos do Expresso Salvador; 

shoppings da cidade; embarque e desembarque 

das linhas de ônibus do percurso da festa; esta-

cionamentos; Camarote Acessível e para Idosos; 

e arquibancadas.

Ao acessar o QR Code, o cidadão foi encaminha-

do a um breve questionário onde pode responder 

de forma ágil e fácil. Quem preferiu, ainda deixou 

o contato no final do formulário para resposta di-

reta do órgão. Não foi necessário fazer cadastro 

no sistema.

Resultado – mais de 1.200 foliões, entre turistas 

e locais, puderam registrar sua opinião sobre os 

serviços municiais oferecidos durante o evento. 

Numa média geral de avaliação, de 01 a 05, os 

participantes deram nota 04 para toda organiza-

ção da festa. O item melhor avaliado foi sobre a 

programação das atrações pipoca para o grande 

público, além dos serviços de iluminação, saúde 

e limpeza nos circuitos. 
Expediente: 
Ouvidoria Geral do Município do Salvador
Ouvidor-Geral: Humberto Viana 
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