
 

 
 

RESULTADOS DO “AGIR QUER OUVIR VOCÊ ONLINE”                                          
                                                                                                                      08/12/2020 

A Pesquisa de Satisfação “A AGIR quer ouvir você” foi pensada como uma alternativa 
para ouvir a opinião das pessoas sobre os serviços regulados pela Agência nesse momento de 
pandemia, em que há restrição em relação à aglomeração de pessoas.  

Para seu desenvolvimento foi utilizada a ferramenta “Formulários Google”, que 
possibilita a criação, edição e quantificação das respostas de forma online.  

A pesquisa foi lançada em 28 de abril de 2020, ficando disponível para respostas até o 
dia 14 de agosto de 2020, a fim de respeitar os prazos da legislação eleitoral sobre publicidade 
institucional, alcançando 181 respostas, sendo que 2 respostas são inválidas, pois foram 
marcadas todas as perguntas com a opção “não se aplica”, ficando portanto 179 respostas 
válidas considerando a pesquisa no geral.  

 

As respostas podem ser classificadas de acordo com o Município consorciado do qual o 
usuário se declarou residente: 

Município Abril Maio Junho Julho Agosto 
Apiúna 0 0 19 0 1 
Ascurra 1 0 1 0 0 

Benedito Novo 6 6 0 0 1 
Blumenau 8 11 14 4 1 
Botuverá 3 2 0 3 0 
Brusque 0 2 1 0 0 

Doutor Pedrinho 0 0 0 0 17 
Gaspar 0 0 5 0 1 

Guabiruba 1 1 12 1 0 
Indaial 3 6 1 0 0 

Jaraguá do Sul 0 2 0 0 1 
Luiz Alves 0 0 12 0 8 
Pomerode 0 1 2 0 0 

Rio dos Cedros 2 1 7 0 5 
Rodeio 7 0 1 0 0 
Timbó 0 2 0 0 0 
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PÚBLICO-ALVO E DIVULGAÇÃO NA REGIÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 

O público-alvo da pesquisa de satisfação foi a população residente nos municípios 
consorciados a AGIR que utiliza os serviços regulados.  

Por ser ano eleitoral e em razão da pandemia, foram encontradas dificuldades de 
divulgação da pesquisa, notadamente pela recusa de contribuir com a divulgação da pesquisa 
por parte da concessionária CASAN, presente em nove municípios consorciados a AGIR.  

A maioria das prestadoras e concessionárias contribuiu com a divulgação da pesquisa 
em suas páginas eletrônicas e/ou em suas redes sociais, conforme se vê em algumas telas 
capturadas a título de exemplo:  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Também contamos com a ajuda na divulgação por parte da Associação de Municípios do 
Médio Vale do Itajaí (AMMVI): 

 

A AMMVI inclusive colaborou com a AGIR na divulgação aos membros dos colegiados 
existentes na AMMVI, enviando aos referidos membros o seguinte texto de divulgação: 



 

 
 

 

A pesquisa também foi divulgada na página eletrônica da AGIR e nas suas redes sociais, 
conforme se vê: 

 

À Esquerda, 
publicação de 
divulgação 
feita no 
Instagram da 
AGIR, e, à 
direita, a 
publicação 
divulgada no 
Facebook.  



 

 
 

Assim, percebe-se que a divulgação da pesquisa foi a mais ampla possível dentro das 
limitações conferidas pela pandemia e pelo fato de ser ano eleitoral, o que restringiu a sua 
disponibilidade em receber respostas apenas até o dia 14 de agosto de 2020.  

RESULTADOS SOBRE A POPULARIDADE DA AGIR PERANTE OS USUÁRIOS 
DOS SERVIÇOS REGULADOS 

A primeira pergunta da pesquisa era se o(a) usuário(a) conhecia a AGIR, enquanto 
Agência de Regulação dos Serviços de Saneamento Básico e Transporte Público Coletivo de 
Passageiros. Das 179 respostas válidas, temos quase um empate entre usuários que conhecem 
e que desconhecem a Agência, o que demonstra que podemos trabalhar mais na divulgação 
do trabalho da AGIR junto aos usuários dos serviços regulados:  

 

RESULTADOS COLIDOS SOBRE O TEMA “SANEAMENTO BÁSICO”  
E “RESÍDUOS SÓLIDOS” 

 
Em relação aos temas “saneamento básico” e “resíduos sólidos”, o total de respostas 

válidas é 176, pois as três respostas de Jaraguá do Sul não são contabilizadas nesse tema, já 
que o Município aderiu a AGIR apenas em relação à regulação do transporte público coletivo 
de passageiros.  

PERGUNTA 1: Como você avalia a qualidade do serviço de abastecimento de água no seu 
município? 
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PERGUNTA 2: Como você avalia a qualidade do serviço de esgotamento sanitário no seu 
Município? 

 

PERGUNTA 3: Como você avalia a qualidade do serviço de coleta de resíduos sólidos não 
recicláveis (lixo orgânico) no seu Município? 

 

PERGUNTA 4: Como você avalia a qualidade do serviço de coleta seletiva (recicláveis) no seu 
Município? 
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PERGUNTA 5: Como você avalia o atendimento ao usuário realizado pelo prestador de serviços 
de saneamento básico no seu Município? 

 

PERGUNTA 6: Como você avalia o site do prestador dos serviços de saneamento básico 
(possibilita retirar segunda via, registrar manifestações e encontrar informações sobre a 
tarifa)? 

 

PERGUNTA 7: Gostaria de deixar alguma opinião, sugestão, elogio ou crítica? 

Em relação a única pergunta descritiva da pesquisa, foi possível notar que os(as) 
usuários(as) dos serviços regulados sentiram-se confortáveis em compartilhar suas opiniões 
por meio da pesquisa online, em quase todos os municípios houveram manifestações em 
resposta a essa pergunta.  

 Apiúna: Sugestão de melhoria das calçadas; 
 Blumenau:  

o Resíduos Sólidos: Sugestão de mais divulgação sobre os resíduos sólidos, 
desde seu tratamento, reciclagem e sobre como proceder para a coleta de 
grandes materiais;  

o Abastecimento de Água: Sugestão de alteração na forma de cobrança da 
tarifa, eliminando a tarifa mínima, visando o incentivo à economia de água;  

23%

5%

5%

30%

25%

6%
6%

Qualidade do Atendimento ao usuário

Nunca utilizei o atendimento

Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Regular

Satisfeito

Muito Satisfeito

Não se aplica

36%

2%
5%

24%

22%

3%
8%

Qualidade da página eletrônica da prestadora

Nunca utilizei o site

Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Regular

Satisfeito

Muito Satisfeito

Não se aplica



 

 
 

 Botuverá: Sugestão de campanha de conscientização sobre o uso da água;  
 Brusque: Reclamação sobre desabastecimento em algumas regiões no município e 

falta de rede de esgotamento sanitário;  
 Doutor Pedrinho: Sugestão de aproximação da concessionária CASAN da população;  
 Gaspar: Reclamação sobre água barrenta quando acontecem manutenções, por 

falta de realização de descarga;  
 Guabiruba:  

o Abastecimento de Água: Reclamação sobre água barrenta quando 
acontecem manutenções, por falta de realização de descarga; Reclamação 
sobre demora quando solicitada nova ligação de água residencial;  

o Resíduos Sólidos: Em relação à coleta de resíduos recicláveis, o veículo não 
entra até o final das ruas, deixando resíduos separados pelos usuários para 
trás;  

 Indaial: Sugestão de campanha de conscientização sobre a importância do 
saneamento básico; Implantação da rede de tratamento do esgotamento sanitário 
ocorre muito lentamente;  

 Luiz Alves: Reclamação sobre ausência de rede de tratamento para esgotamento 
sanitário no Município;  

 Rio dos Cedros: Sugestão de melhoria na questão dos resíduos sólidos, com a 
instalação de coletores fechados nas ruas, separando os resíduos orgânicos dos 
recicláveis;  

 Rodeio: Reclamação sobre problemas de drenagem na Rua Domingos Conzatti; 
 Timbó: Reclamação sobre inexistência de rede de tratamento para esgotamento 

sanitário no Município;  
 

Sendo esses os resultados apresentados acerca do tema “saneamento básico”, a seguir 
passaremos a apresentar os resultados sobre “transporte público”.  

 

RESULTADOS COLIDOS SOBRE O TEMA “TRANSPORTE PÚBLICO” 

Em relação ao transporte público, foram 116 respostas válidas, pois em todas as 
perguntas temos 65 respostas “Não se aplica”, pois eram pessoas de municípios que não são 
regulados pela AGIR na temática do transporte público, além daquelas duas respostas inválidas 
em que todos os campos foram marcados com “Não se aplica”.  

A seguir temos um gráfico que representa a participação dos usuários na pesquisa sobre 
o transporte público, de acordo com o Município em que reside ou utiliza o transporte: 



 

 
 

 

Sendo assim, passemos a apresentação dos resultados obtidos mediante as perguntas: 

PERGUNTA 1: Você utiliza ônibus para se locomover com que frequência? 

 

PERGUNTA 2: Como você avalia a qualidade do serviço de transporte coletivo de passageiros 
no seu município? 
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PERGUNTA 3: Você utiliza ônibus para se locomover com que finalidade? 

 

PERGUNTA 4: Você considera o preço da tarifa: 

 

PERGUNTA 5: Como você avalia a limpeza interna dos veículos que prestam o serviço de 
transporte público de passageiros? 
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PERGUNTA 6: Como você avalia, de maneira geral, as condições do terminal de embarque e 
desembarque de passageiros? 

 

PERGUNTA 7: Como você avalia a pontualidade do serviço de transporte coletivo de 
passageiros? 

 

PERGUNTA 8: Gostaria de deixar alguma opinião, sugestão, elogio ou crítica? 

Da mesma forma que na temática anterior, nessa pergunta os usuários(as) deixaram 
suas contribuições de forma espontânea sobre o tema “transporte coletivo”.  

 Apiúna: Sugestão de dividir o transporte escolar do comum;  
 Blumenau: Reclamação por não ter ar-condicionado nos ônibus; necessidade de 

reforma dos terminais (pintura e manutenção); necessidade de ter uma linha que faça 
o percurso da Rua Benjamin Constant até o Centro pela Rua Bahia e vice-versa; ônibus 
lotados no Bairro Água Verde no horário mais movimentado;  

 Gaspar: Sugestão de ampliação da quantidade de ônibus e horários, em razão da 
lotação;  

 Indaial: Reclamação quanto à qualidade do serviço prestado, especialmente em 
relação ao valor pago pela tarifa em relação aos veículos ofertados, que são antigos;  
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 Rio dos Cedros: Sugestão de inclusão de ônibus intermunicipais aos sábados também, 
e mais linhas, inclusive para locais mais retirados;  

 

CONCLUSÃO 

Pelos dados apresentados, percebe-se que a pesquisa cumpriu o seu objetivo de fazer a 
“ponte” entre os usuários e a AGIR, mesmo nesse momento de contato pessoal limitado.  

Considerando as dificuldades enfrentadas na divulgação, a peculiaridade da pandemia e 
de ser ano eleitoral, poderíamos dizer que em um ano sem esses fatores, e trabalhando mais 
na divulgação, a pesquisa no formato online é uma ferramenta eficiente para obtenção da 
opinião pública, pois os usuários não se sentem obrigados a fornecer determinada resposta, 
são possivelmente mais sinceros nas suas colocações do que quando opinam presencialmente.  

Fica apenas a sugestão para, na próxima pesquisa, separar o saneamento básico e o 
transporte público, pois os dois não são regulados em todos os municípios, e isso causou 
confusão para os usuários ao preencherem o formulário.  

Cabe ressaltar que o objetivo deste relatório é a divulgação geral dos resultados, e que a 
divulgação personalizada dos resultados de cada Município será divulgada individualmente, 
visando o aprimoramento da prestação dos serviços públicos regulados pela AGIR.  

 
 

Luiza Sens Weise 
Ouvidora da AGIR 


