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MISSÃO DA OUVIDORIA 
 

 

 

 

 

 

Promover maior interatividade entre cidadão usuário e Empresa em busca da 

melhoria na qualidade dos serviços disponibilizados. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 

A transparência da administração pública é pressuposto de governos democráticos. 

A reflexão sobre a função social das Ouvidorias nas organizações contemporâneas em 

contextos democráticos reforça sua operação como instrumento que garante os direitos 

dos cidadãos à medida que está compreendida como um canal de participação, 

comunicação e de mediação entre o cidadão e os serviços, sejam eles públicos ou 

privados, tendo por consequência desse processo a valorização do exercício da 

cidadania. 

A consolidação da democracia possibilitou a aproximação entre o cidadão e gestão 

pública por meio do diálogo e da disponibilização de informações ampliando o exercício 

da cidadania, redirecionando o foco da administração pública para o atendimento ao 

cidadão. 

Conhecer as manifestações do cidadão pode ser o diferencial para o equilíbrio da 

relação entre o Estado e sociedade e a certeza de serviços prestados dentro de padrões 

de qualidade desejáveis. 

A Ouvidoria insere-se como importante instrumento de gestão na medida em que 

assegura o direito de manifestação sobre os serviços e informações que lhes são 

prestados, atuando também como agente de modernização administrativa. 

Para os administradores possibilita mensurar resultados. Na medida em que as 

manifestações são expressas em forma de dados e relatórios gerenciais mensais 

oferecendo subsídios sobre a realidade da organização, evidenciando suas ineficiências e 

dificuldades para eventuais correções de falhas e para o redirecionamento de ações, 

servindo como suporte para o processo da tomada de decisão. Isso significa que a 

Ouvidoria organiza, sistematiza e transforma o caso concreto em material orientando o 

planejamento de novas ações e assim, contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços 

existentes. Dessa forma, ela representa um canal privilegiado de informação e 

comunicação devido ao seu relacionamento direto com o cidadão/usuário garantindo, 

quando necessário ou solicitado, que os dados do manifestante permaneçam em sigilo. 

Nesta visão vale destacar que, dentre as iniciativas previstas para as ouvidorias 

especializadas, o governo do Distrito Federal sancionou em 31 de julho de 2012 a Lei 

4.896, que criou o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal. 

Como ferramenta integrada de gestão das demandas das Ouvidorias 

Especializadas foi implantado o sistema TAG, que passou a funcionar em 01/01/2013 em 

consonância com o previsto na Lei supracitada. 

Decorrente desta ação a Ouvidoria do Metrô/DF deixa de ser vinculada apenas à 

presidência da Empresa, mas também ao sistema integrado de ouvidorias do GDF com 
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gestão unificada e informatizada de demandas. Sendo assim, as demandas são 

monitoradas de maneira ampla tornando possível a transferência de manifestações dentre 

os diversos órgãos mantendo sempre a rastreabilidade e foco nos prazos para resposta. 

Portanto, o Metrô-DF avançou nesse sentido focado na gestão com vistas à 

melhoria contínua e busca pela excelência nos serviços prestados à população usuária do 

nosso sistema metroviário.  

A seguir apresentamos em números e gráficos as manifestações dos nossos 

clientes/usuários no ano de 2015. 
 

 

 

 

 

 

II. CANAIS DE RELACIONAMENTO 
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A) ATENDIMENTO POR TELEFONE 

Canais de comunicação diretos com o usuário, através da Central de Informações 

– 3353-7373, da Ouvidoria – 3353-7084 e Linha Direta disponibilizada na estação CTL, 

operam das 07h às 19h, de segunda à sexta-feira. Estes fornecem informações sobre o 

sistema METRÔ-DF e também recebem sugestões, reclamações e elogios. 

B) CORREIO ELETRÔNICO 

Através dos endereços eletrônicos atendimentoaousuario@metro.df.gov.br e 

ouvidoria@metro.df.gov.br, recebe e analisa sugestões, reclamações e elogios dos 

usuários, fornece informações sobre o sistema METRÔ-DF, e encaminha respostas. 

C) CAIXA DE SUGESTÕES 

Canal indireto de comunicação com o usuário, através das caixas instaladas nas 

estações do METRÔ-DF. As sugestões, reclamações e elogios dos usuários são 

registrados em formulário disponibilizado pelo METRÔ-DF, recebidos e analisados, e as 

respostas são encaminhadas via postal, correio eletrônico ou telefone. 

D) E-SIC 

Através do Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão do GDF 

(www.e-sic.df.gov.br) são recebidas solicitações de cópias de documentos diversos além 

de pedidos de informação, em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal 12.527 de 

18/11/2011, Lei de Acesso à Informação - LAI, e Lei Distrital nº. 4.990 de 12/12/2012, 

regulamentada pelo Decreto Distrital nº. 34.276 de 11/04/2013. As respostas são 

enviadas aos solicitantes através de e-mail e/ou pelo próprio sistema. 

E) INTERNET (ferramenta de acesso ao TAG) 

Com a implantação do Sistema Integrado de Ouvidorias do GDF, foi disponibilizado 

um novo canal para registro de manifestações no sitio da Ouvidoria Geral do Distrito 

Federal. Através deste canal o registro é realizado eletronicamente junto ao sistema TAG 

– sistema implantado pela ouvidoria para gerenciamento de todas as demandas 

registradas junto às ouvidorias vinculadas ao GDF. Assim como os demais canais, o canal 

via Internet possibilita o registro de denuncias, reclamações, solicitações, sugestões, 

elogios e pedidos de informações. Cabe acrescentar que o sistema de cadastro eletrônico 

de manifestações também pode ser acessado através de link disponibilizado na pagina da 

ouvidoria do METRÔ-DF junto ao sitio da companhia.  

O canal de internet é mais uma ferramenta e possibilita aos cidadãos terem voz 

ativa no que se refere ao atendimento às suas demandas. O acompanhamento das 

manifestações pode ser realizado pelo próprio cidadão através do sistema, assim como, 
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as respostas podem ser realizadas através de telefone ou e-mail, se for o desejo do 

cidadão. 

F) WHATSAPP 

Canal de comunicação implantado em março de 2015 com vista a ampliação dos 

meios contato junto aos usuários, por se tratar de aplicativo de comunicação, atualmente, 

bastante utilizado atualmente. Hoje o canal representa o meio mais utilizado pelos 

usuários para contato com o METRÔ-DF. 

 

 

III. RESULTADOS EM 2015 
 

ESTATÍSTICA DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 
 

No decorrer do ano foram registradas 16648 manifestações de usuários, além de 

142 solicitações através do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o que totaliza 16790 

atendimentos. Quanto ao canal de comunicação os atendimentos se distribuem da 

seguinte forma:  

• 9796 através do Whatsapp;  

• 6134 por telefone; 

• 222 através de formulários de Sugestão/Reclamação;  

• 244 por correio eletrônico; 

• 215 através da Internet; 

• 19 através de atendimento pessoal – OUV. 

• 18 Linha direta, e; 

• 142 pelo Serviço de Informação ao Cidadão - SIC; 

 

58,35%

36,55%

1,32% 1,45% 1,28% 0,11% 0,10% 1,45%

Whatsapp Telefone Formulário E-mail Internet Pessoal Linha Direta E-Sic
 

 
Destaca-se, como pode ser observado no gráfico, o canal Whatsapp, implantado 

em março de 2015, como o mais utilizado devido à facilidade de acesso do cidadão.  
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IV. DETALHAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES: 
 

MANIFESTAÇÕES 

INFORMAÇÕES RECLAMAÇÕES SOLICITAÇÕES SUGESTÕES ELOGIOS 

10882 5016 247 283 220 

16648 

 
 

65,37%

30,13%

1,48% 1,70%
1,32%

Informações Reclamações Solicitações Sugestões Elogios
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A) SUGESTÕES 

PROPOSTAS QUANTITATIVO 

Inversão escada rolante estação Shopping 33 
Intensificar a emissão de mensagens sonoras acerca do vagão exclusivo 25 
Campanha educativa aos usuários 20 
Instalar lixeiras nos trens 18 
Liberar bicicletas elétricas 16 
Diversos 12 
Estender horário de funcionamento 11 
Criar cartão para pessoas que possuem preferência 11 
Sistema de ventilação 10 
Ampliar quantitativo de bloqueios SBA/DFTrans 08 
Mais fiscalização nos trens 08 
Aplicar adesivo no vagão exclusivo 07 
Tirar adesivos das escadas rolantes 06 
Realizar recarga cartão DFTrans nas estações 05 
Revisão de conteúdo veiculado na TVMinuto 05 
Disponibilizar WiFi em todas as estações 05 
Equipamentos 05 
Instalar banheiros 05 
Ampliar fiscalização do vagão exclusivo 05 
Whatsapp 04 
Campanhas para conhecer o Metrô 04 
Antecipar o horário de abertura das estações 04 
Sistema de sonorização 04 
Instalar bebedouros 04 
Ar condicionado nos trens 04 
Adesivos na plataforma 03 
Rampas de acesso para bicicletas 02 
Transporte de bicicletas 02 
Vagão exclusivo o dia inteiro 02 
Melhorar a sinalização dentro do trem 02 
Instalar alças de apoio nos trens 02 
Apagar as luzes externas das estações pela manhã 01 
Melhorias em relação ao processo de manutenção do sistema 01 
Instalar painéis nos trens que indiquem a próxima estação 01 
Ampliar a sinalização disponibilizada nas escadas rolantes que orienta os usuários a 
deixarem o lado esquerdo livre 01 

Reavaliar o piso que está sendo instalado na estação 114 Sul por questões de 
segurança 01 

Permitir que a compra de viagens seja realizada através de débito em conta 01 
Implementar mapa disponível no interior dos trens indicando a distância entre estações 01 
Sincronizar relógio das estações com o dos trens 01 
Intensificar a emissão de avisos sonoros nos trens  01 
Colocar adesivos no vagão feminino 01 
Instalar WiFi nos trens 01 
Abertura de estação Estrada Parque 01 
Criação de aplicativo que informe o horário de saída dos trens 01 
Reduzir o intervalo dos trens 01 
Instalar escadas rolantes nas estações que não possuem 01 
Intensificar a emissão de avisos sonoros nos trens  01 
Reduzir o intervalo dos trens 01 
Preparar melhor os empregados para o atendimento em primeiros socorros 01 
Modificação da estratégia de despacho dos trens em Central (2 CEILÂNDIA – 1 
SAMAMBAIA) 01 

Informação aos usuários quando em anormalidades 01 
Melhoria no aplicativo do METRÔ-DF 01 
Utilizar via do PAC para encurtar viagem SAM-REL 01 
Aumento salário dos empregados da companhia 01 
Permitir o embarque de animais de pequeno porte 01 
Nova linha entre CEI e SAM 01 
Instalar grades de contenção nas plataformas 01 
Limitar as mulheres somente no primeiro vagão 01 
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Assentos preferenciais no trem inteiro 01 
Estratégia de despachos de trens 01 
Aumentar o tempo de parada dos trens 01 
Instalar câmera nos trens 01 
TOTAL 283 

 
B) SOLICITAÇÕES 

CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES QUANTITATIVO 

Atuação do Corpo de Segurança Operacional devido a desrespeito ao vagão exclusivo 72 
Antecipação do horário de abertura das estações 37 
Retirada de objeto caído no vão entre assento e a lateral do trem 14 
Ampliar o horário de funcionamento do sistema 13 
Whatsapp 09 
Outros 07 
Instalação de ar-condicionado nos trens  06 
Aumentar o número de assentos preferenciais nos trens 06 
Expansão do sistema 06 
Revalidação de créditos vencidos de cartão Múltiplo/Flex 05 
Reembolso de créditos de cartões Flex/Múltiplos por desistências de uso 04 
Análise de cartão Múltiplo/Flex 04 
Equipamentos 03 
Reembolso de créditos de cartões Flex/Múltiplos por desistências de uso 03 
Providenciar conserto dos bloqueios da estação danificado 03 
Mais bloqueios DFTrans 03 
Abertura estação EPQ 03 
Solicitação de nomeação de candidato devido a decisão judicial 02 
Concluir a estação Onoyama 02 
Instalar bicicletario em Arniqueiras 02 
Passe estudantil 02 
Sistema Metrô 02 
Hastes verticais nos trens para os usuários 02 
Devolução de valor pago a maior por compra de viagens 02 
Instalar rampa ou elevador no acesso sul da estação Praça do Relógio 02 
Disponibilizar a estação Estrada Park  02 
Ampliar a oferta de trens no trecho Ceilândia nos horários de pico 01 
Solicitação de cópia do plano de cargos e salários 01 
Informações do quantitativo de empregos em comissão  01 
Devolução de objeto apreendido 01 
Mapa da linha 01 
Reserva de imagens do sistema de CFTV para apuração de furto no acesso da estação 
Guará 01 

Ampliar a oferta de trens no trecho Ceilândia nos horários de pico 01 
Acesso as imagens do CFTV 01 
Cópia do discurso do presidente 01 
Ressarcimento de valor pago por passagem interestadual perdida devido atraso no 
sistema 01 

Correção da pagina de concurso no sitio do METRÔ-DF 01 
Informações sobre edital  01 
Tirar adesivos das escadas rolantes 01 
Extensão do horário aos domingos 01 
Contrução de linha entre o Plano Piloto e Sobradinho 01 
Substituir bloqueios de acesso da estação Furnas por equipamentos novos 01 
Providenciar conserto dos bloqueios da estação Furnas 01 
Auxilio para localizar criança perdida que supostamente havia utilizado o sistema 01 
Implantar serviço de acesso a internet wireless no sistema 01 
Instalar corrimão no centro das escadas da estação Arniqueiras 01 
Instalar placa que informe limite para transporte de objetos  01 
Instalar escada rolante no acesso sul da Praça do Relógio 01 
Autorizar acesso de estudante que não possui o passe 01 
Auxilio a usuária que se acidentou 01 
Tarifa especial para alunos em passeio 01 
Melhorias no sistema ATO 01 
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Auto atendimento de cartões 01 
Remanejamento de hidrômetro 01 
Alça para apoio nos trens 01 
Mais guichês nas bilheterias 01 
Campanhas educativas 01 
TOTAL 247 

C) INFORMAÇÕES 

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVO 
Greve 5625 
Funcionamento 1249 
Números de telefone de diversas áreas 997 
Anormalidades, ocorrências ou incidentes no Sistema Metrô-DF 906 
Cadastros, confecções e utilização dos cartões Unitários, Flex, Estudantes, Passe-Livre e 
Múltiplos 433 

Diversos (CNPJ do Metrô-DF, endereço do Complexo Administrativo do Metrô-DF, Nome 
do presidente) 328 

Posto de Achados e Perdidos 240 
Passe livre estudantil DFTrans 138 
Horário de abertura das estações 86 
Equipamentos 76 
Integração/funcionamento do sistema SBA/DFTrans 64 
Integração/funcionamento do sistema SBA/DFTrans 57 
Aumento da tarifa 48 
Questionamento sobre inoperância do sistema de integração entre ônibus e o Sistema 
Metrô-DF 42 

Sistema METRÔ-DF 41 
Localização de estação 33 
Obras de expansão 26 
Intervalo dos trens 23 
Tarifa 23 
Banheiros 23 
Candidatos aprovados no concurso questionam a nomeação de cargos comissionados 17 
Vagão exclusivo 13 
Percurso do Metrô 12 
Fiscalização no sistema 12 
Transporte de bicicletas 11 
Despacho de trens 11 
Assento preferencial 08 
Gratuidades 07 
Numero de empregados 05 
Bicicletários 05 
Comércio no sistema 04 
Viagem negativa 04 
Filas nas estações 04 
Ventilação dos trens 03 
Comércio no sistema 03 
Bebedouro 02 
Campanha educativa 02 
Gratuidade para idosos 02 
Previsão para conclusão das estações previstas na expansão do sistema 01 
Viagem programada 01 
Como reaver cartão apreendido 01 
Whatsapp 01 
Número de empregados 01 
Retirada dos terminais de caixa eletrônico das estações 01 
Informações sobre autuação de processo GDF 01 
Normas de utilização do METRÔ 01 
Diversos 291 
TOTAL 10882 
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D) RECLAMAÇÕES E ELOGIOS 

 

TEMA 

SISTEMA 
METRÔ 

SISTEMA DE 
BILHETAGEM 

ESTAÇÃO SEGURANÇA TREM OUTROS OUVIDORIA 
INTERNA 

1932 151 299 2076 163 278 117 

5016 

 
 

38
,5
2%

3,
01
%

5,
96
%

41
,3
9%

3,
25
%

5,
5
4%

2,
33
%

Sistema Metrô Bilhetagem Estação Segurança Trem Outros Ouvidoria Interna

 
 

 
ANÁLISE QUANTITATIVA – COMPARATIVO 2015/2014 

 
 

ASSUNTO 
QUANTITATIVO 

2014 2015 

Sistema Metrô-DF 304 1932 
Bilhetagem 187 151 

Estação 63 299 
Segurança 136 2075 

Trem 20 163 
Outros 99 278 

Ouvidoria Interna 60 117 
TOTAL 869 5016 

 
 

Percentual das reclamações em relação à quantidade de usuários 
transportados 

 

ASSUNTO 
ANO 
2015 

ANO 
2014 

Número de usuários transportados 41.062.000 41.950.000 
Número de reclamações 5.016 869 

Em % <1 <1 
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DETALHAMENTO DAS RECLAMAÇÕES QUANTO AOS ASSUNTOS 
 

■ SISTEMA METRÔ-DF RECLAMAÇÕES ELOGIOS 

Nova estratégia de injeção de trens – Y2 891 34 
Anormalidade/Ocorrência no Sistema 605 - 
Instalações ou equipamento das estações danificados 146 - 
Viagens negativas 51 - 
Escadas rolantes ou elevadores inoperantes 45 - 
Falta de sanitários/bebedouros nas estações 26 - 
Desrespeito ao vagão exclusivo 13 - 
Sistema METRÔ-DF 15 43 
Falta de comunicação nos trens e estações durante ocorrências de 
anormalidades técnicas no sistema 

13 - 

Falta de empregados 11 - 
Limpeza do sistema 12 10 
Horário de funcionamento do sistema 09 - 
Tempo de abertura de portas 07 - 
Aumento no valor da tarifa 08 - 
Transporte de bicicletas 07 - 
Desrespeito no uso de assentos preferenciais 06 - 
Desrespeito por parte dos usuários às normas de utilização do sistema 06 - 
Denuncia onde Vigilantes patrimoniais atuam como agentes de segurança 06 - 
Equipamento do trem danificado 27 - 
Estratégia de contingência durante a greve não contemplou 30%  04 - 
Bloqueio de acesso da estação danificado 03 - 
Ruído dos trens em circulação (AMV) 03 - 
Sistema de ventilação do trem 03 - 
Incidente na porta do trem 03 - 
Trens lotados 08 - 
Falta de bicicletários 02 - 
Interrupção do serviço dia 01/01/2016 02 - 
Abertura de porta oposta 01 - 
Falta de placas, cartazes ou adesivos indicando o carro exclusivo 01 - 
Permissão de abertura de cancelas em caso de falta de empregados 01 - 
Não há trens partindo de águas claras 01 - 
Falta de organização durante inicio de atendimento na estação CLA 01 - 
Falta de ar-condicionado nos trens 01 - 
Objeto perdido no sistema 01 - 
Perseguição de empregado 01 - 
Deixar esquerda livre nas escadas rolantes 01 - 
Implantação do vagão exclusivo em tempo integral 11 04 
Roço e Capina durante a madrugada 01 - 
Suposto abuso de criança no trem 01 - 
Implantação do canal de comunicação Whatsapp - 19 
A Presidência da companhia pelas ações - 05 
Disponibilização de Wi-Fi nas estações - 04 
Atenção dada a Pessoas com Deficiência no sistema - 01 
Atendimento da Ouvidoria - 02 

TOTAL  122 
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■ SISTEMA DE BILHETAGEM RECLAMAÇÕES ELOGIOS 

Ocorrências com cartões do Metrô-DF relacionadas à demora na emissão, 
revalidação e análise de cartões recolhidos devido a problemas técnicos 

101 - 

Reclamação relacionada ao sistema ou equipamento SBA/DFTrans 128 01 
Troco máximo  10 - 
Limitação na venda de cartão unitário 09 - 
Débito indevido de créditos no cartão Flex/Múltiplos 08 - 
Manifestações relacionadas a cartões sistema SBE/METRÔ 08 - 
Demora na disponibilização de carga adquirida via boleto 05 - 
Falta de cartões Flex 04 - 
Validade estabelecida para cartões do METRÔ-DF 02 - 
Dificuldade para emissão de boleto no site 01 - 
Falta de troco em bilheteria 01 - 
Fila nas bilheterias 01 - 
Falta de alternativa para aqueles que precisam ter cartão recolhido para 
análise possuindo créditos 01 - 

Cobrança de tarifa em preço normal em dia de feriado 02  
Cobrança de tarifa a policial militar do estado de Goias 01  
Impedimento de acesso gratuito devido a problema com cartão estudante 01  

TOTAL  - 

  
 

■ ESTAÇÃO RECLAMAÇÕES ELOGIOS 

Atendimento de empregado da Divisão de Estação 175 18 
Filas extensas nas bilheterias 84 - 
Iluminação da estação mantida ligada durante o dia 11 - 
Erro no horário do relógio da estação provocando atraso na abertura 04 - 
Troco incorreto 04 - 
Horário de abertura da estação 03 - 
Abertura de cancelas 10 - 
Atraso na abertura da estação 02 - 
Bilheteria não prestou atendimento preferencial 01 - 
Cortesia por parte dos empregados da bilheteria 01 - 
Desperdício de água na estação 114 Sul pela contratada 01 - 
Demora em ligar as escadas rolantes pela manhã 01 - 
Constrangimento causado na apresentação de cartão do DFTrans 01 - 
Falta de troco no caixa 01 - 
Transtorno causado pela inversão de sentido das escadas rolantes 01 - 
Conduta suspeita de empregado da estação 01 - 
Alocação de caixa eletrônico bancário na estação 04  
Falta de bicicletário na estação ARN 01  
Atendimento inadequado por parte de empregada da conservação 01  
Idoso com menos de 65 anos não teve o acesso permitido gratuitamente 01  
Abordagem inadequada de empregada da dinamica 01  
Falta de piso tátil nas estações 01  
Impedimento de acesso pelo tamanho da bicicleta 01  

TOTAL  18 

 
 

■ SEGURANÇA RECLAMAÇÕES ELOGIOS 

Fiscalização no carro exclusivo para mulheres 1835 12 
Fiscalização do sistema  199 13 
Atendimento prestado por segurança operacional 15 07 
Excesso por parte de equipe da segurança durante atuação 09 - 
Atuação do Corpo de Segurança Operacional em matéria veiculada na 
mídia 08 24 

Ambulantes no sistema 04 - 
Suposta conduta irregular de empregado da segurança 03 - 
Denuncia de agressão por parte de empregado da segurança 01 - 
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Amparo legal para uso da nomeclatura “Policia Metroviária”  01 - 
Insegurança no sistema 01 - 
Atuação do Corpo de Segurança em ação ocorrida na estação SHP - 05 
Atuação da equipe de Segurança Operacional ao prestar socorro a usuário - 04 
Usuários retirados do vagão exclusivo fora do horário de pico 04  
Ausência de informativos sobre o vagão exclusivo  04  
Incomodo causado por aparelhos sonoros utilizados por alguns usuários 01  
Denuncia sobre assédio na estação do METRÔ-DF 01  
Falta de fiscalização do elevador de acesso à estação Galeria 01  
Falta de segurança nos arredores de GBA 01  
Briga dentro do trem 01  
Treinamento da OPSG causando transtorno a morador de Águas Claras 01  
Usuários incomodando os demais 01  

TOTAL  65 

 
 

 
■ TREM RECLAMAÇÕES ELOGIOS 

Equipamento do trem inoperante/danificado 76 - 
Ausência de emissão de avisos sonoros na viagem 20 - 
Defeito em equipamento do trem 16 - 
Qualidade do sistema de audição pública dos trens  06 - 
Atuação de piloto 06 05 
Qualidade do sistema de ventilação dos trens 25 - 
Conduta por parte de piloto 04 - 
Volume do sistema de audição publica dos trens novos muito alto 03 - 
Piloto utilizando aparelho eletrônico durante a viagem 02 - 
Monitoramento do piloto no momento do fechamento de portas 01 - 
Erro no itinerário do trem 01 - 
Avisos por parte de piloto 01 03 
Trem trepidando durante a viagem 01 - 
Pilotos buzinando às 05h15 01 - 
Excesso de velocidade do trem 01  
Instabilidade do trem durante a passagem por trecho do sistema 01  
Limpeza inadequada do trem após usuário ter passado mal 01  
Erro em tradução de audição pública 03  
Conduta de empregados por devolverem objeto de valor, perdido, a usuário  02 

TOTAL  10 

 
 

■ OUTROS RECLAMAÇÕES ELOGIOS 
Roço e capina durante a madrugada 08 - 
Transporte de bicicletas 06 - 
Demora na convocação dos concursados 04 - 
Programação da TV Minuto 04 - 
Whatsapp inoperante 03 - 
Ocupação irregular próxima à estação 02 - 
Adesivo sobre o vagão exclusivo retirado das plataformas 02 - 
Questionamento sobre o novo horário do vagão exclusivo 02 - 
Ruído em equipamento (gerador) do sistema causa incômodo 02 - 
Empregado estacionou carro da empresa em ponto de taxi 02 - 
Instalação de adesivo que orienta os usuários a deixarem o lado esquerdo 
da escada rolante livre 01 - 

Direção perigosa por parte de empregado que conduzia veiculo da 
companhia 01 - 

Banheiros da 112 sul 01 - 
Questionamento sobre renovação de contrato de vigilância patrimonial 01 - 
Usuária questiona sua exclusão da pagina do METRÔ-DF no Facebook 01 - 
Telefone da Ouvidoria não atende 01 - 
Desrespeito de fumantes na área de acesso da estação CTL 01 - 
Painel eletrônico da estação Galeria com informação incorreta 01 - 
Companhia não utiliza os espaços comerciais das estações para 01 - 
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arrecadação 
Ruído suspeito emitido pelos trilhos durante a passagem do trem  01 - 
Whatsapp ineficiente para assuntos relacionados a objetos perdidos 01 - 
Vigilantes impedindo afixação de aviso de proibido fumar em CTL 01 - 
Mato nos arredores do trecho de Shopping 01 - 
Passaros nos arredores da estação atacando usuários 01 - 
Proibição de transporte de animais 01 - 
Demora para obtenção de resposta via whatzapp Ouvidoria 01 - 
Atendimento de vigilante Servi 01 01 
Ruido na via do Patio Águas Claras incomodando morador 01 - 
Placas sobre o vagão exclusivo instaladas nas plataformas 01 01 
Carta de repudio de músicos junto ao METRÔ-DF 01 - 
Insetos nos trens 01 - 
Mato nos arredores da via – trecho SHP 01 - 
Criança viajando na cabine do trem 01 - 
Impedimento de acesso com passe livre interestadual 01 - 
Diversos 31 - 
Total  03 

 
 

■ OUVIDORIA INTERNA RECLAMAÇÕES ELOGIOS 

Empregados reclamam sobre a intensidade do sistema de ar condicionado nas 
divisões do Departamento Financeiro 06 - 

Empregado reclama de superior imediato 05 - 
Empregados questionam áudio divulgado entre os empregados da Divisão de 
Segurança 04 - 

Equipamento SBE desregulado causando transtornos a empregados em CTL 03 - 
Atendimento no Departamento de RH 03 - 
Empregado questiona o pagamento de horas extra referente a novembro de 
2014 02 - 

Reclamação sobre agendamento da vacina contra gripe 02 - 
Despacho de trem desnecessário 02 - 
Empregados ocupando Função Gratificada mesmo após responderem processo 
de assédio moral  02 - 

Empregado questiona o novo horário do carro exclusivo  02 - 
Questionamento sobre atraso no pagamento de DSR 02 - 
Fumaça de área para fumantes sendo transmitida ao CCO pelo ar condicionado  02 - 
Falta de condições de trabalho na operação 02 - 
Esclarecimentos a cerca de gasto com a corrida dos metroviários 02 - 
Constrangimento durante atendimento na área de Medicina do Trabalho 01 - 
Empregada da área de Medicina do trabalho reclama sobre conduta de 
empregado da Divisão de Estações. 01 - 

Empregada reclama sobre recusa de homologação de atestado médico 01 - 
Empregado da manutenção reclama por ter sido impedido de utilizar o guarda-
chuvas para empregados do CAO 01 - 

Empregado requer reavaliação da companhia a respeito das funções de 
Coordenador na estação 01 - 

Carga de excessiva de trabalho na estação Relógio 01 - 
Demora em resposta de questionamento junto ao ARH 01 - 
Convocação extra no carnaval 01 - 
Atraso no pagamento das horas extra 01 - 
Empregado reclama da conduta de outros empregados durante o procedimento 
de liberação de cancelas 01 - 

Empregado reclama sobre incomodo causado por vendedores da TIM na 
estação Galeria 01 - 

Empregado reclama sobre fumaça na copa de refeições do CCO 01 - 
Empregada/usuária reclama sobre mal estar provocado por usuário que 
frequenta o sistema 01 - 

Empregado reclama das condições das cadeiras das bilheterias 01 - 
Empregado reclama por não ter sido respondido em questionamentos feitos à 
sua Divisão 01 - 

Empregado reclama sobre dificuldades para acesso à torre do PAC 01 - 
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Empregado reclama sobre a determinação de compensação com folga, nos dias 
de Descanso Semanal Trabalhado  01 - 

Empregado reclama sobre ausência de lançamento em seu contra-cheque 01 - 
Empregado alega tratamento diferenciado a empregado da Divisão de tráfego 01 - 
Volume do som em apresentação de banda na estação Central 01 - 
Estacionamento da manutenção sendo utilizado indevidamente aos finais de 
semana 01 - 

Reclamação de empregado sobre ameaça sofrida da estação e recusa de 
atuação por parte do Corpo de Segurança  01 - 

Condições da copa da estação Central 01 - 
Armário arrombado na estação 01 - 
Empregado constrangido no ambiente de trabalho 01 - 
Instalação de ar condicionado nas estações 01 - 
Novas cadeiras da bilheteria 01 - 
Empregada reclama sobre a divulgação da vacinação  01 - 
Porta de acesso ao CAO danifcada 01 - 
Denuncia sobre recebimento indevido de salário por parte de empregado  01 - 
Empregada reclama sobre incomodo causado pelo volume do som de músicos 
na estação GAL 01 - 

Segurança reclama por exoneração não informada 01 - 
Banheiros do CAO 01 - 
Número de telefone errado 01 - 
Ar condicionado para bilheteria 01 - 
Empregado reclama da falta de cartões Flex 01 - 
Empregado dirigindo perigosamente 01 - 
Conduta inapropriada de empregada  01 - 
Gerenciamento das estações 01 - 
Música alta no acesso da estação 01 - 
Pedido de revisão quanto a folga em feriado 01 - 
Empregado reclama da suspensão da ginástica laboral 01 - 
Empregado reclama de horário em que foi alocado 01 - 
Empregado reclama sobre demora, por parte da PJU, em resposta a 
questionamento formal. 

01 - 
Empregado realizando culto na estação em horário de trabalho 01 - 
Empregado reclama sobre falta de empregados 01 - 
Empregado reclama das condições da Van de transporte de empregados 01 - 
Demora na resposta a rotina de atendimento  01 - 
Mau atendimento na área de Medicina do Trabalho 01 - 
Empregado alega omissão por parte de Agente de Segurança 01 - 
Ventilados da estação inoperante 01 - 
Questionamento sobre salário de empregado 01 - 
Banheiro do CAO com defeito 01 - 
Banheiro da estação com defeito 01 - 
Má condução por parte do motorista do ônibus de transporte dos empregados 01 - 
Falta de água potável em CTL 01 - 
Raios solares atingindo a bilheteria e afetando a visão dos empregados 01 - 
Questiona o não pagamento de quebra de caixa a empregados do financeiro 01 - 
Recusa de atestado na medicina do trabalho 01 - 
Ruído anormal no ônibus de transporte de empregados 01 - 
Algazarra na área da ASMETRO durante o fim de semana 01 - 
Empregada da dinamica alega estar sendo perseguida 01 - 
Atraso da área no envio da FIP gerou problema de pagamento  01 - 
Suposto descumprimento de carga horária por parte de empregada 01 - 
Itinerário do ônibus CAO durante a greve 01 - 
Recusa na homologação de atestado 01 - 
Estação CTL não está recebendo água mineral 01 - 
Torneira da estação Feira quebrada 01 - 
Acessibilidade na estação prejudicada pela instalação de placas nas plataformas 01 - 
Empregado reclama sobre más condições das cadeiras das estações 01 - 
Empregado reclama sobre tramite de requerimentos na OPTR 01 - 
Suposto risco na troca de empresas da manutenção 01 - 
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Risco de foco de mosquitos da dengue 01 - 
Má distribuição de empregados na divisão de estação 01 - 
Suposta prática de advocacia administrativa por parte de empregado 01 - 
Questionamento de empregado sobre projeto apresentado à empresa 01 - 
Questionamento sobre liberação de empregados do CAO nos dias 24 e 31 01 - 
Questionamento sobre regularidade de beneficio de incorporação de função 01 - 
Mau cheiro no banheiro de empregados da estação 01  
Elogio a empregado do protocolo pela prestatividade - 01 
Empregado ressalta a importância do trabalho do CMS - 01 
TOTAL 117 02 

 
 

 

V. OUTRAS ATIVIDADES 

A) VIAGENS PROGRAMADAS 

Objetiva o conhecimento do sistema metroviário, solicitadas pelas instituições 

interessadas. Nesse caso, o METRÔ-DF disponibiliza bilhetes cortesia para os visitantes. 

2015 - Ocorreram 02 solicitações de viagens programadas no METRÔ-DF, que 

atenderam a 131 visitantes. 

NOME DA INSTITUIÇÃO DATA 
QUANTIDADE DE VISITANTES 

ALUNOS ACOMPANHANTES 

CIEE 01 de Brasília – 912 Sul 03/12/2015 20 10 

TOTAL  30 

 

B) VISITAS TÉCNICAS AO METRÔ-DF 

São visitas técnicas solicitadas por instituições interessadas em conhecer o 

funcionamento do sistema METRÔ-DF e suas áreas específicas, tais como: Centro de 

Controle Operacional, Complexo de Manutenção, Central de Atendimento ao Usuário e 

Obras. 

2015 - Ocorreram 03 visitas técnicas ao METRÔ-DF, que atenderam 83 visitantes. 

NOME DA INSTITUIÇÃO DATA 
QUANTIDADE DE VISITANTES 

VISITANTES 

IESB 19/03/15 03 

Universidade Católica de Brasília – UCB 05 e 08/10/15 40 

UNB 20/11/15 40 

TOTAL  83 

 

C) PESQUISAS DE OPINIÃO 

Instrumento aplicado periodicamente junto aos usuários, com objetivo de conhecer 

seu perfil, suas expectativas e opiniões quanto à qualidade dos serviços oferecidos. 

Permitem um acompanhamento evolutivo e pontual dos dados, e atendem às 
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necessidades mais imediatas da operação. Fornecem ainda subsídios para planejamento 

e decisões quanto ao adequado funcionamento do sistema, visando à satisfação do 

usuário. 

 

 

 

 

 

D) CARTAS DE AVISOS AOS USUÁRIOS 

São cartas enviadas aos usuários para tratar sobre documentos ou objetos 

encontrados no sistema e disponibilizados no Posto Central de Objetos Achados e 

Perdidos – PCOAP. 

2015 - Foram efetuados 29 comunicados por meio de cartas. 

SOLICITANTE MOTIVO QUANTIDADE 

PCOAP Tratar sobre objeto encontrado 29 
TOTAL 29 

 

E) SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CARTÃO PARA MENOR DESACOMPANHADO 

Trata-se de solicitação para emissão de carteiras para usuários, com idade entre 

seis e nove anos, viajarem desacompanhados, mediante autorização dos pais ou 

responsáveis. 

No ano de 2015 não houve solicitação de Carteira do Usuário Menor 

Desacompanhado. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Metrô-DF consciente da importância de efetivar um canal de comunicação cada 

vez mais eficiente, que facilite a manifestação do cidadão/usuário do transporte 

metroviário do Distrito Federal, vem implementando ações eficazes na busca de 

fortalecimento do papel institucional da Ouvidoria. 

Nesse sentido, em março de 2015, foi implantado o canal Whatsapp, o que 

possibilitou maior acesso do usuário, tendo como resultados imediato respostas mais 

rápidas às manifestações dos usuários, sobretudo, aproximando o usuário do dia a dia do 

sistema de transporte, o que contribui para críticas, elogios e sugestões, referentes aos 

serviços prestados pela METRÔ-DF. 

De acordo com os registros constantes nos gráficos aqui apresentados, podemos 

destacar no gráfico comparativo 2015/2014, um aumento significativo de reclamações, 

com maior relevância no campo Sistema METRÔ-DF, item “Nova estratégia de injeção de 

trens – Y2”, onde, em principio, observa-se uma reprovação por parte dos usuários. 

Contudo, em análise feita por esta Ouvidoria, junto aos dados operacionais relacionados à 

oferta de trens nesse período, por diversos fatores, não foi possível ofertar o quantitativo 

de trens previsto para a operação do sistema, o que demonstra que o sistema não estava 

operando na maneira planejada para implantação da estratégia, o que implicava em 

ampliação dos intervalos previstos para os trens e, consequentemente, na insatisfação 

dos usuários. Assim, ajustada a programação de trens proposta para a estratégia, o 

número de reclamações sobre insatisfação teve uma redução.     

Sobre as ações desta Ouvidoria, visando a melhoria dos serviços da Ouvidoria 

foram realizadas Visitas Técnicas às Ouvidorias das Empresas Públicas e Câmara 

Legislativa do DF. As visitas foram programadas e realizadas com resultados positivos, 

com a finalidade de conhecer e obter novas experiências dos procedimentos adotados 

nessas Ouvidorias. 
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A Ouvidoria também compete a gestão do processo de contratação de empresa 

especializada para realização da Pesquisa de satisfação dos serviços prestados pela 

companhia. O processo de licitação para contratação encontra-se em andamento. A 

avaliação dos serviços prestados é uma ferramenta que funciona como termômetro, 

possibilitando a partir dos indicadores avaliados uma retroalimentação dos procedimentos 

adotados, ajudando nas intervenções necessárias com vistas a melhoria do sistema. 

A Ouvidoria, ainda, elaborou seu planejamento estratégico com base nas diretrizes 

estabelecidas a partir das necessidades da área. Desta forma, as diretrizes traçadas 

foram implementadas e, na medida do possível, metas foram cumpridas. 
 


