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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 a 

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 é 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 gestores, possibilita mensurar resultados. Na medida em que as 

manifestações são expressas em forma de dados e relatórios gerenciais periódicos 

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, contribui 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. No ano de 2016 houve uma substituição 
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do sistema TAG pelo sistema OUV, sistema de trouxe maior facilidade de acesso por ser 

mais moderno. 

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 – 

SIGO, com 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 2016. 

 
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 Central, 

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. 

Importante salientar que, por sugestão da Ouvidoria Geral do DF, tendo em vista a 

implantação do novo sistema de Ouvidoria, os usuários deverão ser orientados a 

protocolar suas manifestações diretamente no sistema, via web. 

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 Sistema OUV) 

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

o canal para registro de manifestações no sitio da Ouvidoria Geral do Distrito Federal. 

Através deste canal o registro é realizado eletronicamente para gerenciamento de todas 

as demandas registradas junto às ouvidorias vinculadas ao GDF. Nesse ano houve uma 

alteração de sistema, o que tornou o serviço mais moderno e com uma plataforma que 

ofereceu maior facilidade de utilização. Assim como os demais canais, o canal via Internet 

possibilita o registro de denuncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e 
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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, 

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 vistas a ampliação dos 

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

utilizado atualmente. Hoje o canal representa o meio mais utilizado pelos usuários para 

contato com o METRÔ-DF. 

 

III. RESULTADOS EM 2016 
 

ESTATÍSTICA DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 
 

No decorrer do ano, foram registradas 34788 manifestações de usuários, além de 

155 solicitações através do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o que totaliza 34943 

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

seguinte forma:  

54,97%
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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 

26501 7853 165 108 161 

34788 

 

76,18%

22,57%  
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A) SUGESTÕES 
 

Propostas Quantitativo 
Vagão exclusivo 08 
Antecipar o horário de abertura das estações 08 
Sistema metrô 06 
Implantar terminais para vendas em cartões do METRÔ 05 
Ampliar o horário de funcionamento 05 
WiFi em todo o sistema 05 
Ampliar o quantitativo de assentos preferenciais 04 
Instalar WiFi nos trens 03 
Ampliar quantitativo de bloqueios SBA 03 
Intensificar a emissão de avisos sonoros nos trens 02 
Campanha sobre uso das escadas rolantes 02 
Bebedouros 02 
Melhorar a sinalização do sistema 02 

Disponibilizar Álcool gel nos trens e estações 02 
Realizar campanha de prevenção H1N1’ 02 
Extensão do horário de funcionamento aos domingos 02 
Greve 02 
Campanha educativa em relação ao carro exclusivo 02 
Modernização no sistema de bilhetagem 02 
Forçar desfecho em relação a greve abrindo cancelas 01 
Demarcar na plataforma o local das portas 01 
Instalar câmeras no interior dos tens 01 
Melhorar ventilação nos trens 01 
Disponibilizar fiscalização em todos os trens 01 
Oferecer lugar para guardar bicicletas 01 
Fiscalizar os terminais para coibir a viagem negativa 01 
Carro exclusivo para bicicletas 01 
Adesivos nas laterais das escadas rolantes 01 
Instalar placas de destino do trem no acesso de Central 01 
Instalar rampa entre a plataforma e o trem 01 
Estratégia de despacho dos trens 01 
Melhorar sistema de sonorização dos trens 01 
Transporte de bicicletas 01 
Higienização dos trens 01 
Alça para apoio nos trens 01 
Homenagem ao vigilante 01 
Expandir o sistema com mais estações 01 
Instalar painéis de tempo de espera nas demais estações 01 
Manter a adesivação dos trens rosa 01 
Ar condicionado nos trens 01 
Campanhas educativas 01 
Ampliar o número do guichês nas bilheterias 01 
Realizar eventos culturais 01 
Inverter sentido escada rolante 01 
Instalar o painel de tempo de espera no acesso 01 
Reservar espaço no último carro somente para bicicletas 01 
Campanha educativa em relação transporte de mochila 01 
Modificação de estratégia na estação central 01 
Ampliar o número de assentos nos trens 01 
Instalar rampa nas estações 01 
Adesivar vagão das bicicletas 01 
Instalar luzes indicativas do lado de fora dos trens 01 
Reduzir a velocidade do trem em um determinado trecho de via 01 
Carro exclusivo somente de segunda à sábado 01 
Instalar sistema de CFTV voltado para os arredores das estações 01 
Sugere que as estações possam vender créditos do sistema SBA 01 
Modernização no sistema de monitoramento e segurança 01 
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Assentos para obesos nos trens antigos 01 
Atualizar mensagens em inglês 01 
Trens partindo de estações de maior fluxo no inicio da operação 01 
TOTAL 108 

 

B) SOLICITAÇÕES 

Classificação das Solicitações Quantitativo 

Recuperar objeto preso no trem 29 
Antecipar o horário de abertura 11 
Instalar ar condicionado nos trens 09 
Retirar cachorro da via 08 
Ampliar a oferta de bloqueio nas estações 06 
Ampliar o número de empregados para auxilio a PNE 05 
Atuação CSO em auxílios  05 
Limpeza dos trens 04 
Ampliar o horário aos domingos 04 
Dedetização nas plataformas das estações 03 
Oferecer mais segurança no sistema  03 
Justificativa formal da companhia pelo atraso dos trens 03 
Ampliar a oferta de trens 03 
Ampliação do horário de funcionamento 02 
Fim da greve 02 
Ação da companhia devido a incêndio em área próxima a via 02 
Informação sobre cartões 02 
Ampliar o número de assentos preferenciais 02 
Auxilio a usuário que passou mal no sistema 02 
Solicitação a companhia 02 
Solicitação de auxilio a PCD  02 
Acesso a folhas de ponto 02 
Solicitação de auxílio de cadeirante 01 
Cidadã solicita ajuda para localizar parente no sistema 01 
Anormalidade no sistema 01 
Pesquisa de satisfação 01 
Cartões 01 
Bebedouro 01 
Verificação em relação a edital do Concurso 01 
Visita de escola ao Metrô 01 
Informação sobre concurso 01 
Desbloqueio cartão 01 
Informação concurso 01 
Ampliar o numero de empregados 01 
Instalar mais assentos preferenciais 01 
Solicitação de pesquisa no Metrô 01 
Venda de créditos por aplicativo 01 
Ampliação do sistema 01 
Reembolso de tarifa 01 
Empregado Solicita reforma banheiro ATI 01 
Calçamento dos arredores da estação 102 Sul 01 
Convocação dos concursados 01 
Privatizar o Metrô 01 
Providencias em relação a veiculo furtado em GUA 01 
Apresentação para demonstração de aplicativo 01 
Auxilio para condução de idoso 01 
Reenvio de login e senha para compras de viagens via WEB 01 
Identificar as estações 01 
Filmagem do CFTV 01 
Modernizar os trens 01 
Providência da empresa em relação a animais nas áreas lindeiras 01 
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Solicitação de auxilio a idoso supostamente perdido 01 
Intensificar a manutenção dos trens devido a frequência de panes 01 
Acesso a resposta sobre sugestão de sinalização nos trens 01 
Solicitação de documentos RH 01 
Mais segurança nas estações 01 
Realizar limpeza na estação CEI 01 
Auxilio a pessoa que sofreu mal súbito 01 
Solicita crédito de cartão múltiplo pago via boleto 01 
Verificação em bloqueios SBA devido a desconto indevido 01 
Implantação do VLT nas vias periféricas da W3 01 
Diversos 15 
TOTAL 165 

 

C) INFORMAÇÕES 

Classificação das Informações Quantitativo 
Greve 12371 
Cartão DFTrans 3564 
Funcionamento 3262 
Anormalidades no Sistema 2026 
Telefones 1448 
Farmácia de alto custo 1955 
Funcionamento nas olimpíadas 315 
Posto de Achados e Perdidos 233 
Cartões de utilização do sistema Metrô-DF 302 
Equipamentos 58 
Integração/funcionamento do sistema SBA/DFTrans 47 
Localização de estação 51 
Horário de abertura das estações 41 
Concurso 33 
Tarifa 42 
Vagão exclusivo 24 
Estratégia Y2 16 
Horário de abertura das estações 15 
Banheiro/Bebedouro 13 
Normas de utilização 12 
Percurso 10 
Transporte bicicletas 07 
Horário de abertura das estações 07 
Fiscalização do Sistema 07 
Obras 06 
Transporte de animais 06 
Esclarecimentos sobre incidente com bicicleta 03 
Sistema de sonorização 03 
Fila nas bilheterias 01 
Pregão eletrônico 01 
Comércio no Metrô 01 
Ofício SEPLAG 01 
Ouvidoria 01 
Ampliação  01 
Intervalo entre trens 01 
Denúncia de empregado 01 
Transporte de bicicletas 01 
Diversos 615 
TOTAL 26501 
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D) RECLAMAÇÕES E ELOGIOS 

Tema das Reclamações 

SISTEMA 
METRÔ 

SISTEMA DE 
BILHETAGEM 

ESTAÇÃO SEGURANÇA TREM OUTROS 
OUVIDORIA 
INTERNA 

1296 618 393 4799 546 107 94 

7853 

 
Gráfico Reclamações 
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ANÁLISE QUANTITATIVA – COMPARATIVO RECLAMAÇÕES 
2016/2015 

 

ASSUNTO 

QUANTITATIVO 

2016 2015 

Sistema Metrô-DF 1296 1932 
Bilhetagem 618 151 

Estação 393 299 
Segurança 4799 2076 

Trem 546 163 
Outros 107 278 

Ouvidoria Interna 94 117 
TOTAL 7853 5016 

 
Percentual das reclamações em relação à quantidade de usuários 

transportados 
 

ASSUNTO 
ANO 
2016 

ANO 
2015 

Número de usuários 
transportados 35.858.749 41.062.000 

Número de reclamações 7.853 5.016 
Em % <1 <1 

 

 
Gráfico elogios 
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DETALHAMENTO DAS RECLAMAÇÕES E ELOGIOS QUANTO AOS 
ASSUNTOS 

 

■ Sistema Metrô-DF Reclamações Elogios 

Anormalidade/Ocorrência no sistema METRÔ-DF 804 - 
Estratégia de injeção de trens  111 02 
Greve 69 - 
Trem não prestou serviço 51 - 
Falta de banheiros 44 - 
Horário de funcionamento no carnaval 43 - 
Viagem negativa 42 - 
Tempo de fechamento de portas (ATO) 33 - 
Equipamentos 04 - 
Horário de abertura das estações 01 - 
Lotação dos trens 10 - 
Intervalo entre trens 02 - 
Horário de funcionamento do sistema insuficiente 08 - 
Tarifa 01 - 
Reclama sobre a implantação do Carro exclusivo  04 - 
Suspensão da operação dia 17/04 01 - 
Barulho do AMV 01 - 
Horário de abertura na greve 05 - 
Frequência de solavancos durante as viagens 03 - 
Tempo entre a abertura da estação e a passagem do primeiro trem curto 01 - 
Impedimento de acesso a cadeirante em situação de risco 01 - 
Questionamento sobre terceirização de vigilantes 01 - 
Queixa sobre viagem não concluída 01 - 
Transporte de bicicletas 01 - 
Achados e perdidos 09 - 
Lentidão no sistema em dias de chuva 05 - 
Estratégia de recolhimento de trens Central 04 - 
Dificuldade de acesso a estação 01 - 
Roço e capina 04 - 
Transporte de animais 01 - 
Oferta de trens no feriado 02 - 
Risco provocado pelo vão entre o trem e a plataforma 01 - 
Aumento no intervalo devido à retirada de trens 07 - 
Falta de informações em anormalidade 01 - 
Reajuste de tarifa 04 - 
Velocidade dos trens lenta 01 - 
Sistema METRÔ-DF  05 31 
Falta de limpeza do sistema 06 05 
Painel de tempo de espera pelo trem - ARN 03 10 
Arte do vagão rosa (HPV) - 12 
Canal whatsapp - 01 
Extensão horário no Corpus Christi - 01 
Atuação em incidente notável - 02 
Usuário elogia a Campanha de agasalhos feita pelo Metrô e o projeto Mala 
do livro, que fica em espaço do Metrô - 01 

Qualidade do serviço - 06 
TOTAL 1296 71 

 

■ Sistema de Bilhetagem Reclamações Elogios 

Reclamação relacionada ao sistema ou equipamento SBA/DFTrans 467 - 
Ocorrências com cartões do Metrô-DF relacionadas à demora na emissão, 
revalidação e análise de cartões recolhidos devido a problemas técnicos 

66 - 

Troco máximo  20 - 
Limitação na venda de cartão unitário 43 - 
Débito indevido de créditos no cartão Flex/Múltiplos 01 - 
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Sistema fora do ar 09 - 
Devolução de tarifa 01 - 
Falta de cartões Flex 05 - 
Validade estabelecida para cartões do METRÔ-DF 01 - 
Site desatualizado 01 - 
Falta de troco em bilheteria 01 - 
Recarga no site 01 - 
Troco errado 02 - 
TOTAL 618 - 

 
 

■ Estação Reclamações Elogios 

Atendimento de empregado da Divisão de Estação 186 12 
Filas extensas nas bilheterias 86 - 
Elevador quebrado na estação 25 01 
Escada rolante quebrada na estação 14 03 
Iluminação da estação mantida ligada durante o dia 11 - 
Abertura de cancelas 11 - 
Erro no horário do relógio da estação provocando atraso na abertura 04 - 
Troco incorreto 06 - 
Equipamento da estação danificado 15 - 
Atraso na abertura da estação 11 - 
Alocação de caixa eletrônico bancário na estação 04 - 
Bilheteria não prestou atendimento preferencial 01 - 
Falta de 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 - 
Falta de bicicletário na estação ARN 01 - 
Atendimento inadequado por parte de empregada da conservação 02 - 
Idoso com menos de 65 anos não teve o acesso permitido gratuitamente 01 - 
Falta de piso tátil nas estações 01 - 
Impedimento de acesso pelo tamanho da bicicleta 01 - 
Falta de extintor na estação 01 - 
Acumulo de água parada na estação 02 - 
Limpeza estação 01 01 
Foco da dengue em SAM 01 - 
Poça de água nas estações 01 - 
TOTAL 393 17 

 
 

■ Segurança Reclamações Elogios 

Fiscalização no carro exclusivo para mulheres 2847 17 
Fiscalização do sistema  426 09 
Atendimento prestado por segurança operacional 12 05 
Falta de fiscalização nos trens 431 - 
Pedinte 192 - 
Ambulantes no sistema 184 01 
Usuários sentados no piso 514 01 
Desrespeito as normas  64 - 
Desrespeito ao assento preferencial 33 - 
Transporte inadequado de bicicletas 33 - 
Usuários consumindo bebidas/drogas 22 - 
Falta de segurança nas estações 13 - 
Incomodo causado por aparelhos sonoros utilizados por alguns usuários 10 - 
Briga dentro do trem 04 - 
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Usuários pregando no trem 04 - 

Condução e trato de PNE 03 01 
Usuário depredando o trem 02 - 
Atuação da equipe de Segurança Operacional ao prestar socorro a usuário 02 04 
Falta de empregado par auxílio nos trens 01 - 
Roubo na estação 01 - 
Roubo na estação - 03 
Falta de empregados para atenderem mal súbito 01 - 

TOTAL 4799 41 

 
 

 
■ Trem Reclamações Elogios 

Equipamento do trem inoperante/danificado 145 - 
Qualidade do sistema de ventilação dos trens 180 - 
Qualidade do sistema de audição pública dos trens  170 01 
Volume do sistema de audição publica dos trens novos muito alto 03 - 
Atuação de piloto 05 18 
Mapa invertido nos trens 01 - 
Limpeza dos trens  12 06 
Destino informado errado 04 - 
Solavancos e frenagem brusca dos trens 09 - 
Falta de comunicação em anormalidade 17 - 
TOTAL 546 25 

 
 

■ Outros Reclamações Elogios 
Aprovados no concurso questionam demora 22 - 
Wi Fi inoperante 19 - 

Transtornos na utilização de Cartão DFTrans 03 - 

Feiras na estação Central causando incomodo a usuário 02 - 
Barulho em horário inadequado na área de lazer Asmetrô 02 - 
Impedimento de uso de caixa eletrônico 01 - 
Lixo na área externa da estação SAM 01 - 
Dificuldade em reaver documento no PCOAP 01 - 
Atendimento de vigilantes 01 - 
Impedimento de acesso de bicicleta cargueira 01 - 
Insetos na plataforma 01 - 
Motos no acesso da estação 01 - 
Comercio no acesso da estação 01 - 
Denúncia assédio sexual de vigilante 01 - 
Moradores de rua ocupando área externa da estação 01 - 
Veículo buzinando em Arniqueiras 01 - 
Venda de produtos falsificados na feirinha em CTL 01 - 

Programação da TVMinuto 01 - 

Usuária alega ter sido fotografada – ato de assédio 01 - 

Usuário reclama sobre a postura de vigilante 01 - 

Usuária reclama sobre o risco da utilização de cera na estação 01 - 

Atuação de empregados da conservação 01 - 

Denúncia de suposto assédio no trem 01 - 

Monitores da TV Minuto mantidos ligados durante a madrugada 01 - 

Idade em relação a gratuidade para idosos 01 - 

Incidente no sistema envolvendo bicicleta 01 - 

Pesquisa mobilidade 01 - 

Mau cheiro no túnel 01 - 

Demora na retirada de objeto do trem 01 - 

Condições do calçamento nos arredores de 102 Sul 01 - 
Denúncia de Condução perigosa com veículo da empresa 01 - 
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Lixo nos arredores da estação TAS 01 - 
Abordagem de Policial Civil 01 - 
Diversos  31 - 
Campanha machismo - 01 
Apresentação do Coral do METRÔ-DF - 01 
TOTAL 107 02 

 

 

■ Ouvidoria Interna Reclamações Elogios 

Horário do ônibus dos empregados 06 - 
Foco de dengue na estação Shopping 04 - 
Falta de moedas para troco na bilheteria 03 - 
Horário de trabalho OPTR 02 - 
Dificuldade dos empregados da Dinâmica estação Central 02 - 
Horário de atendimento ARHS 02 - 
Evento musical GAL 02 - 
Evento musical GAL 02 - 
Postura de empregado na medicina do trabalho 02 - 
Condições nas estações 02 - 
Queixa sobre liberação para exames periódicos 02 - 
Mudança no itinerário da Van dos empregados 02 - 
Falta de moedas para troco 01 - 
Falta de troco na estação 01 - 
Mosquitos nas estações 01 - 
Carta enviada ao RH sem resposta 01 - 
Erro de lançamento no contra cheque 01 - 
Água parada no CAO 01 - 
Falta de água na estação 110 Sul 01 - 
Empregado contesta desconto em folha 01 - 
Desentendimento entre empregados da OPES e do RH 01 - 
Caixa d’água sem tampa 104 Sul 01 - 
Pagamento H.E. atrasadas 01 - 
Barulho causado por usuários da área de lazer da ASMETRÔ 01 - 
Banheiro da estação danificado 01 - 
Trem apresentando falha freqüente 01 - 
Falta de acessibilidade nas estações 01 - 
Questionamento sobre procedimento de recolhimento de bilhetes 01 - 
Condução perigosa veículo do Metrô 01 - 
Empregado reclama sobre assento do trem 01 - 
Denuncia de conduta irregular de empregado 01 - 
Porta do CCO fechada 01 - 
Atendimento ARHS 01 - 
Horário de trabalho fumacê 01 - 
Carros mal estacionados no CAO 01 - 
Postura de empregado na medicina do trabalho 01 - 
Presidência 01 - 
Banheiro da estação 01 - 
Postura de empregado 01 - 
Rescisão de contrato 01 - 
Denuncia de conduta irregular de empregado 01 - 
Declaração bens e rendimentos 01 - 
Denúncia assédio moral 01 - 
Denúncia assédio sexual  01 - 
Denúncia de ato ilícito empregado 01 - 
Insegurança no posto de trabalho 01 - 
Falta de cadeiras estação 01 - 
Banheiro do CAO 01 - 
Demora na atualização CTPS 01 - 
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Falta de EPI a terceirizados 01 - 
Ônibus dos empregados 01 - 
Empregado fumando em local não permitido 01 - 
Equivoco em agendamento de férias 01 - 
Questionamento a cerca de valor de rescisão de contrato 01 - 
Pia do CT quebrada 01 - 
Bloqueio SBA quebrado 01 - 
Descumprimento horário de abertura da estação 01 - 
Condições de trabalho 102 Sul 01 - 
Reclamação sobre a lanchonete do CAO 01 - 
Denúncia de suposto assédio de empregado 01 - 
Veículo do BRB estacionado em vaga preferencial 01 - 
Questionamento sobre demissão de empregado da companhia 01 - 
Informações sobre cartaz 01 - 
Ocorrência em CEC  01 - 
Lanche do Restaurante CAO sem qualidade 01 - 
Extintor da sala de pilotos em CTL em más condições 01 - 
Não lançamento indenização de vale transporte 01 - 
Dedetização do CAO 01 - 
Escorpiões na estação  01 - 
Denuncia de empregado assinando FIP indevidamente 01 - 
Desconto indevido em folha  01 - 
Condução perigosa com veículo da empresa 01 - 
Lanchonete 01 - 
Liberação de empregados para confraternização 01 - 
Questionamento sobre condução de PNE 01 - 
Palestra Sicopweb Uelder - 01 
Apoio de empregados na SIPAT - 02 
Dia da criança no CAO - 02 
TOTAL 94 05 

 

 

V. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC 
 

No ano de 2016, foram recebidas 155 solicitações por meio do Serviço de 

Informação ao Cidadão, nas quais foram requeridas informações de cunho administrativo 

e operacional da companhia, cópias de documentos internos, processos, contratos, dentre 

outros documentos de competência do METRÔ-DF. 

Solicitação de Informação Quantitativo 

Cópia Folha Individual de Presença – FIP de empregado 32 
Cópia de contratos, processo ou termos aditivos 18 
Cópia de documentos internos da Companhia 08 
Quantitativo de empregados (efetivos, cedidos a outros órgãos e cargos vagos) 08 
Informação sobre vagas para empregos (concursados) na Companhia 06 
Fluxo de passageiros  06 
Cópia do Registro de Observação para Acompanhamento – ROA de empregado 05 
Informações sobre remuneração inicial de empregados, outros ganhos e gratificações 05 
Informações sobre projetos e plantas 05 
Cópia do Plano de Empregos e Salário 04 
Extrato de cartões (múltiplo e flex) 04 
Quantitativo de comissionados e terceirizados no Metrô-DF 03 
Informação sobre Pesquisas realizadas pelo Metrô-DF 03 
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Informação sobre consumo de energia do Metrô-DF 03 
Informação sobre contratação de concursados 03 
Cópia de contracheque de empregado 02 
Cópia de imagens do CFTV 02 
Quantitativo de vigilantes supostamente contratados para desempenhar as funções de 
Agentes de Segurança 02 

Informação sobre gratificação de titulação da Companhia. 02 
Documento com cálculo e método de composição salarial 02 
Cópia de Comunicado de Atendimento ao Usuário – CAU 02 
Informações sobre o processo que julga 20 vagas sub judice do PES 2010 01 
Cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário de ex-empregado do Metrô-DF 01 
Lista de Intenção de Troca de Posto/Turno atualizada do corpo de segurança – 
EMPREGADO 01 

Escala de trabalho, em 16/02/2016, dos empregados do Metrô lotados MET (nome 
completo, matrícula e horário de entradas/saídas/intervalos) 01 

Relação de eventuais apurações de condutas irregularidades pelo ex-Supervisor de 
CLA, pego fraudando catracas em janeiro de 2016 01 

Lista de empregados que receberam nível por merecimento do Plano de Empregos e 
Salários - PES 2010 ou do vigente. 01 

Planos, ações e avaliações do Metrô-DF 01 
Informação sobre ajustes salariais de 2006 e 2010, assim como tabela de horas extras 
e adicional noturno 01 

Quantitativo de demissões no Metrô-DF de 2014, 2015 e 2016 e quantitativo de 
empregados ativos 01 

Quantitativo de advogados atuantes no Metrô-DF 01 
Dados sobre banheiros nas estações 01 
Lista de nomes de empregados contratados pela empresa terceirizada MPE 
ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. 01 

Informações sobre programação horária das linhas, do controle do cumprimento da 
programação das linhas e velocidade média operacional, quilometragem percorrida. 01 

Ocupação de passageiros por metro quadrado no horário de pico. 01 
Percentual da população do DF que mora a 1 km de uma estação do Metrô 01 
Dados quantitativos de abusos sexuais nos trens do Metrô-DF 01 
Informações sobre Base georreferenciada do sistema de trilhos (Linhas do Metrô, 
Terminais/estações e Número médio de passageiros transportados/dia) 01 

Informação estrutural do Metrô-DF – Diretorias 01 
Informação sobre legislação de gratuidade no sistema Metrô-DF para policiais federais 
e civis 01 

Informações sobre paraciclos e bicicletários no sistema Metrô-DF 01 
Valor do investimento inicial do Metrô-DF e valor de investimento para ampliações 01 
Valor aproximado do quilômetro quadrado do Metrô-DF 01 
Cópia do Balanço Patrimonial dos últimos cinco anos do Metrô-DF 01 
Informações sobre método apuração de custos na Companhia 01 
Informações sobre registro de denúncias, quais canais e quais providências do Metrô-
DF 01 

Informações sobre cancelas abertas de 2015 e 2016 01 
Informações sobre existência de contrato de secretariado na Companhia 01 
Informações sobre contrato do Metrô-DF com jornalistas, Designer Gráfico, Desenhista 
Industrial Gráfico e Programador Visual Gráfico. 01 

Informações sobre a expansão do sistema Metrô-DF 01 
Informação sobre locação imobiliária do Metrô-DF 01 
TOTAL 155 

 

 

VI. OUTRAS ATIVIDADES 

A) VIAGENS PROGRAMADAS 

Objetiva o conhecimento do sistema metroviário, solicitadas pelas instituições 

interessadas. Nesse caso, o METRÔ-DF oferece cortesia para os visitantes. 
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Em 2016, a Ouvidoria apoiou os passeios no sistema, que passaram a ser tratados 

pelo Programa METRÔ SOLIDÁRIO. Conforme o programa, foram atendidos 319 

visitantes em passeios realizados no sistema. Segue a relação de instituições atendidas: 

Nome da Instituição Data 

Escola Bilíngue 28/04/2106 

Escola Classe 416 Sul 21/09/2016 

Escola Classe 03 do Guará 21/09/2016 

SRIA do Guará 05/10/2016 

CEE 01 do Guará 19/10/2016 

CRE 318 de Samambaia 09/11/2016 

 

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. 

2016 - Ocorreram 13 visitas técnicas ao METRÔ-DF, que atenderam 457 visitantes. 

Nome da Instituição Data 
Quantidade de Visitantes 

Visitantes 

Universidade Católica – UCB 25/04 40 

Universidade Católica – UCB 28/07 40 

Centro Universitário de Brasília – UNICEUB 13/05 60 

Centro Universitário de Goiás – UNI-ANHANGUERA 24/05 50 

SENAI – “Grand Prix de Inovação” 15/06 12 

Departamento de Estradas e Rodagem – DER 20/09 25 

Centro Universitário de Goiás – UNI-ANHANGUERA 18/09 40 

Instituto Federal de Goiás – IFG 19/09 30 

Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB 29/09 40 

Ministério dos Transportes, Porto e Aviação Civil 26/10 10 

Universidade Católica de Brasília – UCB 07/11 40 

UNI-ANHANGUERA 18/11 40 

Escola Técnica de Brasília 07/12 30 

TOTAL 457 

 

 

C) PESQUISAS DE OPINIÃO 

Instrumento aplicado anualmente 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 necessidades mais 
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imediatas da operação. Fornecem ainda subsídios para planejamento e decisões quanto 

ao adequado funcionamento do sistema, visando à satisfação do usuário. Este processo 

encontra-se em andamento. 

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. 

2016 - 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 2016 não houve solicitação de Carteira do Usuário Menor 

Desacompanhado. 

 

 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em 2016, o METRÔ-DF fortaleceu suas ações com o foco nas diretrizes traçadas 

no Planejamento Estratégico. Desta forma, as atividades foram executadas em parcerias, 

tendo como base, as competências e o papel institucional de cada área. 

A Ouvidoria, na medida do possível, concluiu metas estabelecidas, sem perder o 

foco e o olhar na melhoria do atendimento ao cidadão usuário. 

Observa-se, ainda, com a implantação da ferramenta Whatsapp, em 2015, houve 

uma aproximação maior do usuário ao sistema metroviário, gerando um maior número de 

manifestações com resultados mais rápidos, conforme gráficos estatísticos, contidos 

neste relatório. 

É relevante destacar a participação da Ouvidoria em ações da rede integrada das 

Ouvidorias especializadas, sob a coordenação da Ouvidoria Geral do Distrito Federal. 

Podemos registrar com destaque a participação da Ouvidoria no evento  

“1º Prêmio de Melhores Práticas em Ouvidorias”, promovido pela Controladoria Geral do 

Governo do  Distrito Federal. 
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Por outro lado, registra-se um alto índice de solicitações de visitas técnicas ao 

METRÔ e visitas programadas, com a finalidade de conhecimento do sistema por parte 

de instituições e conhecer as áreas específicas e a operacionalização do sistema. 

Por fim, o METRÔ-DF, com o intuito de avaliar os serviços prestados ao usuário, e 

com o objetivo de melhorias ou redirecionamento de ações, realizará pesquisa de opinião 

junto ao usuário do sistema. Cabe acrescentar que o processo referente a contratação da 

pesquisa está em fase de licitação. 

Em tempo, vale alertar para itens identificados neste relatórios que carecem de 

uma atenção maior: 

• Sistema METRÔ – “Anormalidades/Ocorrências no sistema METRÔ, com 

804 reclamações”; 

• Segurança – “Fiscalização no carro exclusivo  para mulheres, com 2.847 

reclamações e Fiscalização em relação a usuários sentados no piso, com 

514 reclamações”; 

• Estação – “Atendimento de empregado da Estação”, com 186 reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Equipe da Ouvidoria 


