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Ouvidoria Itinerante - 11º Festival Internacional de Quadrinhos - FIQ BH 

 

O presente documento apresenta um resumo objetivo das impressões compiladas por meio 

de trabalho desenvolvido pela Subcontroladoria de Ouvidoria, em ação itinerante realizada 

entre os dias 3 e 7 de agosto de 2022, período em que ocorreu o 11º Festival Internacional 

de Quadrinhos de Belo Horizonte – FIQ BH, no Minascentro (Av. Augusto de Lima, nº 785 – 

Centro – com entrada pela Rua dos Guajajaras, nº 1022 – Bairro de Lourdes). 

 

Os dados aqui apresentados refletem as demandas registradas junto à população que 

compareceu ao evento referido, além de artistas convidados e expositores que estiveram 

presentes nas datas citadas, no horário de 9h às 21h (entre os dias 3 e 5 de agosto) e de 

10h às 21h (dias 6 e 7 de agosto).  

 

 

1. Total de demandas 

 

 Foram registrados 201 formulários de demandas.  

 

Cabe destacar, no entanto, que em diversos formulários houve o registro concomitante de 

reclamações e elogios (36 formulários), sugestões e reclamações (22 formulários), elogios e 

sugestões (10 formulários), havendo, ainda, 9 formulários por meio dos quais o cidadão 

registrou sugestões, reclamações e elogios. 

 

Por este motivo, optou-se por contabilizar o total de “manifestações”, por meio de análise de 

cada um dos formulários. Assim sendo, o preenchimento de 201 formulários representa um 

total de 287 manifestações.   

 

A divisão dos formulários pode ser representada pelo seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 



 

 

 

A divisão por manifestações segue a seguinte porcentagem:   
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Formulários - TOTAL 201 

Reclamação - 61 Elogio - 45

Sugestão - 18 Elogio e Reclamação - 36

Sugestão e Reclamação - 22 Elogio e Sugestão - 10

Elogio, Sugestão e Reclamação - 09

45% 

35% 

20% 

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES - 287 

RECLAMAÇÕES - 128

ELOGIOS - 100

SUGESTÕES - 59



 

Não foram contabilizadas as categorias “orientação” e “solicitação”, pois tais atendimentos 

se deram de forma esporádica, no contexto de atendimento imediato, tendo sido concluídos 

de forma verbal, sem que o cidadão tivesse a intenção de registrá-los formalmente.  

 

2. Resumo de teor das principais manifestações  

 

2.1. Reclamações 

 

Destaca-se que a maior parte das manifestações (45%) foi apresentada como “reclamação” 

a respeito do evento.  

 

No entanto, cerca de 64% dessas reclamações tinham como tema predominante a falta de 

um sistema de circulação de ar mais adequado ao local em que o Festival foi realizado. 

Quase a totalidade da porcentagem aqui expressa versava sobre o “calor”, “falta de 

ventilação” e consequente sensação de “abafamento” no ambiente. 

  

Pouco mais de 2% do público deixou claro que estava indo embora do local unicamente pela 

questão do calor.  

 

Aproximadamente 5% dos frequentadores reportaram a falta de uma programação mais 

dedicada ao público infantil.  

 

O restante das reclamações foi bastante diversificado, cabendo destacar: 

 

- Preocupação com a pandemia, devido à aglomeração e ao espaço pouco arejado;  

  

- Alto preço dos produtos vendidos no evento, em especial no que diz respeito à 

alimentação; 

 

- Dificuldade para interagir com os expositores, por conta do pouco espaço entre as mesas 

dos artistas;  

 

- Grande espaço destinado a livrarias tradicionais, em detrimento dos artistas 

independentes; 

 



 

- Excesso de burocracia para aderir ao programa de “voucher”, por parte de alguns 

expositores; 

 

- Falta de limpeza, manutenção e espaço insuficiente dedicado aos banheiros.  

 

2.2. Elogios 

 

De um total de 100 manifestações de elogios, registradas por artistas, expositores e público 

presente, 27% destacaram diversos aspectos referentes à boa organização do Festival, à 

estrutura dada aos expositores, agilidade no credenciamento dos mesmos e atendimento ao 

público (segurança e boas opções de alimentos à venda na parte interna do Minascentro). 

 

Muitos elogios reafirmam, de forma geral, a importância do evento e expressam o desejo de 

que o Festival continue a ser realizado, com a mesma frequência, em nossa Capital.  

 

Cabe destacar que 15% dos elogios demonstram satisfação com a diversidade dos artistas 

convidados e com as outras opções (oficinas e palestras) ofertadas.    

 

Em contraste com algumas reclamações, houve elogios a respeito da limpeza dos banheiros 

e também do espaço destinado ao Festival. 

  

Grande parte dos elogios afirmava, sem especificar determinados aspectos, que o evento 

“foi muito legal” ou que “não havia do que reclamar”.  

 

2.3     Sugestões 

  

 Destaca-se que cerca de 42% do total de sugestões apresentadas apontaram a importância 

de realizar o próximo Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte em um espaço 

maior, mais arejado e com mais ventilação.  

 

Munícipes citaram, como possíveis sedes para os próximos eventos, os seguintes locais: 

área externa e adjacências do Estádio do Mineirão, Expominas, Serraria Souza Pinto e 

Parque Municipal Américo Renné Giannetti.  

 

Alguns frequentadores (cerca de 8% das sugestões), em especial professores de escolas 

públicas de Belo Horizonte, pedem que seja analisada a possibilidade de que haja dias 



 

específicos, ou ao menos horários delimitados, para a visita exclusiva de alunos dessas 

escolas, para evitar tumultos e a dispersão das crianças em meio a outros frequentadores.  

 

Visitantes também sugeriram a impressão de mapas, junto à programação do evento, para 

uma melhor localização dos expositores.  

 

 Outras sugestões: 

  

- Mais espaço para quadrinhos com temáticas sociais; 

  

- Oficinas sobre “estratégia financeira” para artistas independentes e iniciantes; 

  

 - Realização de eventos semelhantes com mais frequência (mais de uma vez ao ano); 

 

- Lista de participantes estruturada em ordem alfabética no material de divulgação do 

Festival; 

 

- Mais participação de alguns artistas internacionais (no entanto, não foram citados nomes); 

 

- Mais espaço para programação exclusiva para crianças.   

 

3. Conclusão 

 

Considerando que, de um total de 287 manifestações registradas, 105 (quase 37% do total) 

destacavam, de forma praticamente exclusiva, a inadequação do espaço de realização do 

Festival Internacional de Quadrinhos deste ano, sendo preciso assinalar, contudo, que tal 

aspecto está relacionado apenas às condições “climáticas” e estruturais das dependências 

do Minascentro que foram utilizadas, percebe-se que se trata de questão de relativa 

simplicidade, no que tange às melhorias passíveis de adoção para as próximas edições. 

  

De forma geral, o público expressou contentamento com o evento e afirmou a intenção de 

participar de próximas edições, destacando a excelente organização do FIQ BH 2022 e a 

importância de se valorizar tais iniciativas culturais, que promovam a diversidade e o diálogo 

entre os artistas e a população.  
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