
 
 

 
 

 

PARECER DA OUVIDORIA Nº 015/2018 

Parecer acerca das manifestações recebidas pelo SAC da BLUMOB durante o período de 12/03/2018 

à 17/03/2018, correspondente a primeira semana após as alterações promovidas pela Comissão Mista 

Especial do Transporte Público de Blumenau/SC nos itinerários de algumas linhas sistema de 

transporte coletivo do município.  

 

I – Identificação  

 

De: Vitor Zanella Junior - Ouvidor da AGIR 

Para: Daniel Antonio Narzetti – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 

Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR 

Objeto: Parecer acerca das manifestações recebidas pelo SAC da BLUMOB durante o período de 

12/03/2018 à 17/03/2018, correspondente a primeira semana após as alterações promovidas pela 

Comissão Mista Especial do Transporte Público de Blumenau/SC nos itinerários de algumas linhas 

sistema de transporte coletivo do município.  

Solicitante: Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais 

Serviços Públicos da AGIR – Memorando Interno nº 107/2018 

 

II – Relatório. 

 

Aos doze dias do mês de março de 2018, foram implementadas algumas alterações no 

sistema de transporte público de Blumenau/SC, consistentes em mudanças em itinerários de linhas 

do transporte coletivo urbano, após os devidos estudos e análises da Comissão Mista Especial do 

Transporte Público de Blumenau/SC, composta por representantes da AGIR, BLUMOB, SETERB, 

Câmara de Vereadores de Blumenau e da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

A fim de verificar o impacto gerado aos usuários deste serviço público, a AGIR solicitou à 

BLUMOB, por meio do Ofício nº 084/2018, informações dos atendimentos registrados no SAC – 

Serviço de Atendimento ao Cliente da concessionária, durante o período de 12/03/2018 à 

17/03/2018, correspondente a primeira semana de operação da frota após as alterações propostas.  



 
 

 
 

Em 20/04/2018, a Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

demais Serviços Públicos da AGIR remeteu as informações obtidas da Concessionária à Ouvidoria 

da AGIR, por meio do Memorando Interno nº 107/2018, solicitando neste o parecer da Ouvidoria a 

respeito da documentação recebida.  

Este é o breve relato das informações que merecem destaque.  

 

III – Parecer. 

 

Ante o breve relatório acima exposto, partimos à análise do teor das manifestações 

registradas no SAC da BLUMOB no mencionado período (Relatório de Chamados da BLUMOB 

segue anexo a este documento), com intuito de relacionar quais das demandas recebidas ocorreram 

em virtude das alterações realizadas. 

No tocante ao volume de atendimentos, foram registrados a totalidade de 39 (trinta e nove) 

chamados, dos quais apenas 5 (cinco) destes estão diretamente ligados às mudanças. Abaixo segue 

uma síntese da reclamação registrada pelo usuário e resumo da resposta da Concessionária: 

 

 Nº 740 – Reclama da alteração da linha 708 – Coripós, pois fazia trajeto pela R. São 

Paulo, porém com a fusão das linhas 708 e 904 o mesmo não passam mais na referida 

rua.  

Em resposta a BLUMOB elencou uma série de linhas cujo trajeto passa pela R. São 

Paulo, deste modo o usuário poderá utilizar outras linhas alternativas.  

 

 Nº 737 – Usuário realiza reclamação genérica demonstrando seu descontentamento 

com a retirada de linhas de ônibus. 

A Concessionária respondeu ao usuário que o sistema de transporte coletivo urbano 

está passando por uma readequação de oferta X demanda de usuários, correspondendo 

diretamente ao fluxo de caixa do contrato do edital de Concessão. 

 

 Nº 726 – Reclamante questiona porque com a junção das linhas 708 e 904 não houve 

aumento de horários de ônibus.  

A BLUMOB esclareceu que com a aglutinação de linhas houve aumento de 58 viagens 

para 62 viagens, de segunda à sexta-feira. 



 
 

 
 

 

 Nº 725 – Usuária demonstra descontentamento com a retirada da linha 706 – 25 de 

Agosto. 

Foi esclarecido que a referida linha foi absorvida pelas linhas 300 e 602, servindo 

como linhas alternativas.  

 

 Nº 711 – Usuária solicita o retorno da linha 101 – Fidélis nos horários normais.  

Foi informada quanto aos ajustes implementados para melhor atendimento dos 

usuários. 

 

Em suma, as demais manifestações (34) registradas no SAC da BLUMOB ocorreram em 

virtude dos seguintes motivos: reclamações relacionadas à disciplina dos agentes (12), quesitos 

operacionais (13), problemas com cartão de embarque (2) e 1 reclamação quanto a falha do sinal de 

wi-fi. Também houve recebimento de 2 sugestões, 1 pedido de informação e 1 elogio no período. 

Outros 2 chamados não puderam ser identificados em seu inteiro teor, um devido à ausência de texto 

e outro por ser encaminhado em formato de vídeo.  

A título de complemento, é importante considerar que neste mesmo período a Ouvidoria 

da AGIR recebeu apenas uma reclamação quanto a mudança de frota da Linha 101 – Fidélis, que 

anteriormente passava pela R. 1º de Janeiro, sendo alterada a rota para a R. Pedro Zimmermann. 

Neste sentido, foram prestados esclarecimentos quanto as mudanças de itinerário ocorridas nas linhas 

101 – Fidélis e 111 – Santa Clara e respectivos horários, para conhecimento da usuária reclamante.  

Ainda, na Ouvidoria da AGIR, houve recebimento de um pedido de informação quanto às 

mudanças ocorridas na Linha 101, não possuindo, portanto, teor de reclamação.  

 

IV – Considerações Finais. 

 

Diante do cenário de modificações significativas no sistema de transporte coletivo urbano 

de Blumenau/SC, verificamos que o volume de reclamações a respeito do feito, no SAC da 

Concessionária e Ouvidoria da AGIR, não configurou grande repercussão entre os usuários 

diretamente afetados.  

Considerando ainda que 87% dos registros de atendimento na BLUMOB, no período de 

12/03/2018 a 17/03/2018, ocorreram em virtude de situações rotineiras e inerentes ao próprio serviço 

prestado, ou seja, não se aludindo as alterações promovidas pelas Comissão Mista Especial, 



 
 

 
 

concluímos que houve uma aceitação tácita dos usuários do serviço de transporte público quanto aos 

ajustes implementados. 

Por fim, o presente parecer buscou verificar a influência imediata das adaptações 

realizadas no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da BLUMOB, não sendo objeto desta 

análise o mérito das reclamações recebidas dos usuários, bem como não tem o propósito de justificar 

a permanência ou não das adequações efetivadas pela Comissão Mista Especial Transporte Público 

de Blumenau/SC. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

Blumenau/SC, 2 de julho de 2018. 

 

 

Vitor Zanella Junior 

Ouvidor da AGIR 


