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OUVIDORIA AGEREG 2020 
 

 

A Ouvidoria da AGEREG é o canal de comunicação e mediação, no âmbito 

administrativo, entre as concessionárias dos serviços públicos regulados e os usuários 

consumidores do município de Campo Grande. Ela realiza a mediação, o recebimento e 

encaminhamento de manifestações. 

 

ATENDIMENTO EM NÚMEROS 

 

No ano de 2020 a Ouvidoria AGEREG realizou o total de 4.665 atendimentos. 

 

3.261 atendimentos foram resolvidos de imediato, sem a necessidade 

de registro de protocolo (manifestação); 

 

  

 1.404 atendimentos foram registrados protocolos de manifestações.  
 

O gráfico abaixo ilustra os quantitativos acima: 

 

 

Abaixo segue a distribuição mensal das 1.404 manifestações registradas 

durante o ano.  

 

Em média foram 116 manifestações por mês: 
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CANAIS DE ATENDIMENTO 

Dos 1.404 atendimentos do ano, 861 foram via telefone, e 513 atendimentos nos demais 

canais disponibilizados (e-mail, WhatsApp, ofício e presencial e formulário eletrônico). 

 

O telefone foi responsável por 73% do total registrado. Em seguida 

temos o WhatsApp com 330 registros, 24%. 

 

O gráfico abaixo apresenta em percentuais a distribuição de registros por canal de 

atendimento: 
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Neste ano a Ouvidoria AGEREG disponibilizou mais um canal de atendimento, os formulários 

eletrônicos.  

 

Foram criados por meio da plataforma do Google Forms, com detalhamento e especificidades 

de acordo com os tipos de manifestações e serviços públicos oferecidos à população. 

 

A criação dos formulários eletrônicos já estava prevista para acontecer em 2020, entretanto a 

pandemia acelerou o processo de criação, uma vez que, os formulários ampliam as 

possibilidades de acesso do cidadão à Agência de Regulação; torna o atendimento mais 

simples e ágil e está disponível na página da AGEREG podendo ser acessado pelo 

computador ou celular. Além disso, os formulários permitem o registro de uma 

manifestação mais completa disponibilizando um campo para que o usuário descreva 

detalhes e informações que julgar importantes.  

 

O formulário eletrônico, portanto, é mais uma opção de canal de atendimento remoto, 

sem a necessidade de deslocar-se, permanecendo o usuário em suas residências, com 

segurança, e ainda tendo a opção de receber por e-mail uma cópia da manifestação 

protocolada eletronicamente.   

 

MANIFESTAÇÕES POR MOTIVAÇÃO 

 

A motivação permite visualizar a necessidade imediata do manifestante ao entrar em 

contato com a Ouvidoria da AGEREG. 

 

O gráfico abaixo mostra que a reclamação lidera o motivo das manifestações, sendo 

responsável por 89% do total registrado.  
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Processos Administrativos 

 

Ao longo do ano 2020, foram tramitados 191 processos administrativos decorrentes de 

recursos administrativos interpostos pelos usuários dos serviços de abastecimento de 

água e coleta de esgoto. 

 

Foram realizadas cinco audiências em janeiro/2020, e as demais conciliações foram 

realizadas remotamente, via e-mails e whatsapp, entre concessionária e usuário, em 

razão das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia de SARS COVID-19. 

 

Os processos em que não houve conciliação entre as partes tramitaram para a decisão 

administrativa proferida pelo Diretor-Presidente. 

 

Segue abaixo resumo: 

 

 

                     191                          58 – CONCILIAÇÕES COM ACORDO ENTRE AS PARTES                  

             PROCESSOS                   32 – PREJUDICADOS (PERCA DO OBJETO) 

      ADMINISTRATIVOS            101 – DECISÕES ADMINISTRATIVAS  
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CONCESSIONÁRIAS RECLAMADAS 
 

A Concessionária mais reclamada na Ouvidoria AGEREG em 2020, assim como no ano de 

2019, foi a Águas Guariroba, responsável pelo abastecimento de água e esgotamento 

sanitário do município. 

 

As concessionárias Consórcio Guaicurus e CG Solurb ficam em segundo e terceiro lugar 

no ranking de reclamadas, com 1,1% e 1%, respectivamente. Os demais prestadores de 

serviços públicos somam apenas 0,6% das manifestações. 

 

Há 17 registros de manifestações acerca de concessionárias não reguladas pela AGEREG 

ou acerca de assuntos que competem a outros órgãos, estes representam 1,2% do total. 
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MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS POR CONCESSIONÁRIAS E ASSUNTO 
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ATENDIMENTO COM VERIFICAÇÃO IN LOCO  

 

O Atendimento com verificação in loco realizado pela Ouvidoria da AGEREG é uma forma 

de complementar o primeiro atendimento. Ocorre por liberalidade e sensibilidade da 

equipe de Ouvidoria que, após avaliação da necessidade, problema ou dificuldade 

apresentada, deseja incluir informações, dados, imagens e/ou vídeos que possam 

fortalecer e evidenciar a melhoria almejada na prestação do serviço público. 

 

Principais atendimentos com verificação in loco 2020 
 

CONDOMÍNIO VILLAS DAMHA 

 

Visita realizada pela Ouvidoria AGEREG ao condomínio Villas Damha, em parceria com 

representantes da concessionária Águas Guariroba, no dia 05 de novembro de 2020, 

referente a Notícia de Fato nº 01.2020.00007708-6, objetivando análise e 

esclarecimentos acerca dos valores relacionados ao consumo de água, perante à 

denúncia apresentada pelos moradores do condomínio.   

 

Foi esclarecido como se dá a cobrança de valores referente ao consumo de água e 

esgoto conforme estrutura tarifária vigente e fornecidas cópias da publicação do 

Decreto Municipal nº 14.085, de 03 de dezembro de 2019, que aprova e institui a 

estrutura tarifária. 

Também foram esclarecidas as dúvidas referentes ao funcionamento dos medidores 

caracterizados e denominados “macro” e “micro” medidores (hidrômetros);  

 

A concessionária realizou testes nos hidrômetros das casas indicadas pelos 

representantes do condomínio, onde poderia haver erros de leitura e/ou cobrança. 

Foram analisados 10 hidrômetros, não havendo ao final qualquer indício de vazamentos 

antes dos cavaletes, problemas nos hidrômetros ou quaisquer irregularidades nas 

referidas residências.  

 

 

COMUNIDADE SAMAMBAIA 

 

Por indicação da Assembleia Legislativa de MS, a AGEREG mediou a implantação de rede 

de abastecimento de água na Comunidade Samambaia. Foram realizadas várias visitas 

à comunidade constatando que centenas de famílias estavam expostas aos riscos de 

contrair doenças e/ou outras complicações por consumir água de poços, e muitas vezes 

localizados próximos a fossas.  
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Posteriormente, foram realizadas reuniões para esclarecimentos aos moradores quanto 

aos procedimentos contratuais, custos, e como se daria a obra de implantação. Ao todo 

foram beneficiadas 500 famílias da comunidade que estavam em situação de risco por 

falta de acesso à água potável. As obras estão previstas para conclusão em 19 de janeiro 

de 2021. 

 

 
 

 

REABERTURA DA LOJA ÁGUAS GUARIROBA – ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Após suspensão das atividades das lojas de atendimento presencial da concessionária 

Águas Guariroba, em março/2020, como medida de prevenção e enfrentamento da 

pandemia, as reclamações acerca da qualidade dos atendimentos dos canais remotos 

da concessionária na ouvidoria AGEREG aumentaram consideravelmente.  

 

Diante disso a Ouvidoria iniciou monitoramento desses canais remotos, como ligações 

testes no call center, chamados testes via whatsapp e aplicativo, além da interação 

diária com os dirigentes do atendimento da concessionária, apontando os erros, as 

dificuldades dos usuários e as principais reclamações recebidas na Ouvidoria.  

 

Foi aberto o Processo de Regulação nº 53440/2020-03 para juntada de todos os testes, 

mediação, reclamações e, posteriormente, sugerido/indicado ao Diretor-Presidente da 

AGEREG a reabertura de ao menos um ponto de atendimento presencial. 

 

Em 13 de outubro a Agência determinou a reabertura da Loja Central, mediante plano 

de biossegurança. A Ouvidoria esteve no dia da reabertura verificando e registrando 

com imagens a implementação das medidas de biossegurança, além de acompanhar 

alguns atendimentos presenciais a fim de avaliar a qualidade do atendimento. 



 
 
 

12 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – AGEREG 

Rua Eduardo Santos Pereira, 1725 – Vila Gomes – Campo Grande/MS 
Tel. (67) 3314 - 9945 

 
 

 

REDE DE ESGOTO BAIRRO DALVA DE OLIVEIRA 

 

A partir de reclamações registradas na Ouvidoria, pelos moradores do bairro Dalva de 

Oliveira, a Ouvidoria esteve no local para verificar as condições relatadas pelos 

moradores.  

 

Foi constatado esgoto a céu aberto, passando pelo meio fio das vias e correndo para a 

rede de água pluvial que acabavam sendo lançados nas nascentes próximas ao bairro, 

contaminando águas e solos. Além disso, haviam indícios de irregularidades, como 

lançamento clandestino na rede; além da identificação de várias ruas do bairro sem a 

disponibilidade de rede coletora.  

 

Iniciou-se processo de mediação com a concessionária Águas Guariroba a fim de 

executar as obras de implantação e extensão da rede de esgoto do bairro. Após várias 

visitas ao local, juntamente com a Concessionária e moradores do bairro foi realizada a 

obra contemplando moradores usuários que antes não possuíam acesso a rede de 

coleta de esgoto, cessando, portanto, o problema inicial de esgoto a céu aberto e os 

problemas decorrentes. 

 

 

REDE DE ESGOTO BAIRRO JARDIM AUXILIADORA 

 

A Ouvidoria mediou a extensão da rede de esgoto no Jardim Auxiliadora uma vez que, 

em visita ao bairro, a pedido de moradores locais, foi verificado que haviam várias ruas 

não contempladas por este serviço.  

 

A falta de rede coletora de esgoto acarretava na iminência da contaminação do solo e 

da nascente do córrego Portinho Pache, próximo ao bairro. Após as obras de extensão 

executadas pela Concessionária, a Ouvidoria realizou nova visita ao bairro, verificando 

que ainda haviam ruas pendentes de obras de extensão de rede.  
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Todavia, a Ouvidoria Itinerante da Agereg promoveu, em outubro e novembro/2020, 

duas ações de conscientização dos moradores à adesão contratual, uma vez que muitos 

recusaram a contratação do serviço. E ainda foi solicitado à Concessionária explicações 

e cronograma de novas obras de extensão, desta vez abrangendo a totalidade das ruas 

do Jardim Auxiliadora. A Concessionária solicitou à AGEREG, e foi concedido, prazo para 

finalizar o planejamento e cronograma da obra. 

 
 

 

BIOSEGURANÇA RODOVIÁRIA 

 

Visita realizada pela Ouvidoria Itinerante ao Terminal Rodoviário de Campo Grande, em 

julho/2020 para verificar a adaptação das medidas de biossegurança implementadas 

após período de suspensão das atividades devido a pandemia de SARS Covid-19. 

Foram examinados os locais: bilheteria, entrada, embarque, desembarque, balcão de 

informações e os espaços de espera. 

 

 
 

 

REDE DE ÁGUA DISTRITO ANHANDUI 

 

Moradores e comerciantes da Rua Lateral, no Distrito de Anhandui, entraram em 

contato com a Ouvidoria da AGEREG, solicitando apoio e mediação para a obra de 

extensão de rede de abastecimento de água no local. A Ouvidoria realizou visita para 

verificação das condições do local e, posteriormente, iniciou mediação junto à 
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Concessionária para início das obras de extensão a fim de atender a população. A 

finalização das obras está prevista para março/2021. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA 2020 

Durante o período de janeiro a dezembro/2020 a Ouvidoria AGEREG efetuou diversas 

ações buscando melhorias na prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, uma vez que este serviço lidera as reclamações registradas na 

AGEREG.  

 

Segue abaixo a principal solicitação de melhoria: 

 

 CALL CENTER  

No ano atípico como 2020, em que houveram diversas medidas implantadas para 

combate e prevenção do Covid-19, o atendimento da Concessionária Águas Guariroba, 

em todos os canais disponíveis, sofreu alterações e queda na qualidade ofertada. O Call 

Center (0800 642 0115), principal canal de atendimento remoto, foi o líder de 

reclamação por demora no atendimento. A Ouvidoria, em suas verificações e testes 

realizados, chegou a identificar, em junho/2020, uma fila de espera de até 28 minutos 

para atendimento. 

Desde a suspensão dos atendimentos presenciais em março/2020, a Ouvidoria atuou 

em defesa do usuário reclamante solicitando melhorias nos canais remotos e back 

office. As medidas tomadas pela concessionária foram: 

- Readequação das equipes: migração dos colaboradores do atendimento presencial ao 

atendimento remoto, a fim de reforçar o time de atendimento 0800 e WhatsApp; 

- Aumento do número de totens com a instalação de totem no Prático Guaicurus e 

Prático da Coronel Antonino e disponibilidade de um colaborador para instrução 

daqueles usuários que possuem dificuldade; 

- Implantação de melhorias nas plataformas de atendimento via WhatsApp e do 

atendimento de voz (0800) 

- Revisão dos processos internos para dar agilidade às solicitações recebidas via call 

center; 

- Aperfeiçoamento da agência Virtual (site www.aguasguariroba.com.br) e no aplicativo 

Águas app; 

Em dezembro/2020 a concessionária, ainda recebendo diversas solicitações de 

melhorias, informou a contratação de 14 colaboradores para reforçar as equipes de 

atendimento. 

 

 

 

http://www.aguasguariroba.com.br/
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CONCLUSÃO 
ANÁLISE CRÍTICA 

O ano de 2020 foi marcado pela excepcionalidade, uma vez que declarada a pandemia 

de SARS COVID-19, inúmeras ações de combate e enfrentamento foram aplicadas, tanto 

no âmbito dos órgãos públicos, prestadores de serviços públicos, empresas privadas e 

população em geral. Tais ações de combate e enfrentamento causaram diversos 

impactos nas relações entre usuários dos serviços públicos e concessionárias 

prestadoras de serviço. 

 

A Concessionária Águas Guariroba continuou sendo a líder de reclamações, sobretudo, 

após a suspensão dos atendimentos presenciais, que por consequência, sobrecarregou 

os canais de atendimento remotos, como o 0800 e WhatsApp, e os percentuais de 

atendimentos com espera acima de cinco minutos nestes canais passaram de 47% em 

março/2020 para 81% em maio/2020 e 84% em junho/2020, conforme testes realizados 

pela Ouvidoria desta Agência. 

 

O ano findou e os esforços diários da Ouvidoria da AGEREG no intuito de reduzir o tempo 

de espera no atendimento continuarão, por meio de interação direta com a liderança 

das equipes de atendimento da concessionária e indicação de melhorias identificadas a 

partir das dificuldades apresentadas pelos usuários que entram em contato, além dos 

relatórios e sugestões apresentados à Presidência desta Agência de Regulação. 

 

Para informações ou esclarecimentos entrar em contato com a Ouvidoria 

pelo telefone 3314 9945. 


