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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 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, 
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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 2017. 

 
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) 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. 

D) 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 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. 



- 8 - 

E) 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 2017 
 

ESTATÍSTICA DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 
 

No decorrer do ano, foram registradas 44339 manifestações de usuários, além de 367 

solicitações através do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o que totaliza 44.706 

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

forma:  

60,30%

37,97%
0,87%

0,00% 0,03% 0,00%

0,82%

Whatsapp

Telefone

Sistema/Internet

Email

Pessoal

Outros

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.  

 

IV. DETALHAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES: 
 

Manifestações 

Informações Reclamações Solicitações Sugestões Elogios 

32931 10140 759 230 279 

44339 
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COMPARATIVO 2017-2016 
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A) SUGESTÕES 
 

Propostas Quantitativo 
Campanhas educativas no sistema 36 
Instalar painel de intervalo na área de acesso das estações 18 
Instalar ar condicionado nos trens 09 
Instalar pega-mãos nos trens 08 
Ampliar número de bloqueios SBA/DFtrans 07 
Instalar banheiros nas estações 07 
Ampliar a fiscalização no sistema 06 
Ampliar o funcionamento aos finais de semana 06 
Instalar bebedouros 06 
Disponibilizar as informações do painel também na página do Metrô 05 
Melhorar a qualidade do sistema de audição dos trens 04 
Ampliar quantitativo de assentos nas plataformas 04 
Implantar aplicativo que informe sobre o funcionamento do sistema 05 
Instalar baias nas plataformas em área de portas 04 
Realizar divulgação quando ocorrer anormalidades 04 
Ampliar quantitativo de assentos preferenciais nos trens 04 
Antecipar horário de abertura 03 
Criar novas formas de venda de cartões/auto- atendimento/internet 03 
Expandir o sistema até a Asa Norte 03 
Adesivar o carro exclusivo de todos os trens 03 
Ampliar o tempo de abertura de portas  03 
Ampliar horário de atendimento a cartões 03 
Implantar estratégia 2 Ceilândia 2 Samambaia 02 
Disponibilizar Wifi em todo o sistema 02 
Instalar mais placas informativas sobre o sistema 02 
Instalar coletores de lixo eletrônico 02 
Demarcar área para bicicletas nos trens 02 
Demarcar a entrada nos trens 02 
Ampliar o horário de funcionamento do sistema 02 
Implantar carro exclusivo para homens 02 
Ampliar a fiscalização no carro exclusivo 02 
Intensificar audições públicas nos trens 02 
Expansão sistema  02 
Sistema Metrô 02 
Permitir transporte de animais 02 
Identificar os usuários PCD para uso do carro exclusivo  02 
Instalar bicicletários nas estações que não possuem  02 
Instalar álcool gel nas estações/ bilheteria 01 
Melhorar a limpeza do sistema 01 
Apontar no painel de intervalo o 1º e o 2º trem destino Ceilândia 01 
Instalar escada rolante em ARN 01 
Reduzir o volume do PA dos trens 01 
Sinalizar escadas rolantes que ainda não possuem 01 
Permitir o embarque em SAM através das duas plataformas 01 
Implantar CFTV nos trens 01 
Melhorar a iluminação das estações 01 
Ampliar o funcionamento em dias de provas de concurso 01 
Manter ao menos um extintor em manutenções  01 
Identificar linhas com cores diferentes nos painéis 01 
Construir parque em área do Metrô próxima ao PAC 01 
Disponibilizar mais informações nos painéis 01 
Injetar trens vazios no pico 01 
Colocar os adesivos das escadas rolantes em locais visíveis 01 
Realocar cartazes LGBT nas estações 01 
Instalar PDT em todas estações 01 
Instalar baia para bicicletas nos vagões 01 
Instalar rampas para bicicletas em Concessionárias 01 
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Implantar vagão exclusivo para idoso 01 
Instalar mais assentos nas estações 01 
Sensores de uso nas escadas rolantes  01 
P.A. informando destino do próximo trem 01 
Ampliar a fiscalização no vagão exclusivo 01 
Colocar seguranças a paisana no sistema 01 
Implantar programa de milhagens 01 
Ampliar quantitativo para venda de bilhete unitário  01 
Transporte de bicicletas em todos os carros 01 
Ampliar o quantitativo de carros exclusivos 01 
Faixa limitadora nas bilheterias 01 
Informar no painel se o trem vem da Ceilândia ou Samambaia 01 
Cartão com QR code 01 
Instalar botão anti-pânico no vagão feminino 01 
Instalar suporte para bicicleta no trem 01 
Melhorar comunicação visual nos trens e estações 01 
Capacitar o empregado para informar sobre as linhas rodoviárias 01 
Liberar bloqueios durante a greve 01 
Melhoria na programação da TV Minuto 01 
Solução em relação a estratégia de embarque nos trens em CTL 01 
Melhorar a linguagem nos comunicados emitidos durante a greve 01 
Sugere que haja apenas uma linha e baldeação em CLA com destino SAM 01 
Reciclar empregados que atuam nas bilheterias 01 
Melhorar site dos cartões do METRÔ 01 
Identificar todos os assentos como preferenciais 01 
Ampliar a oferta de trens em dias festivos 01 
Direcionar as escadas rolantes de acordo com o maior fluxo 01 
Implantar linha expressa 01 
Gratuidade para ciclistas aos domingos 01 
TOTAL 230 

B) SOLICITAÇÕES 

Classificação das Solicitações Quantitativo 

Solicitação de orientação para ressarcimento de valor relativo ao reajuste de tarifa 499 
Solicita auxilio em função de mal súbito 50 
Posicionamento em relação a cartão do METRÔ recolhido para analise 28 
Limpeza no trem 23 
Resgatar objeto preso no trem 23 
Resgatar animal da via 11 
Antecipar horário de abertura 08 
Auxílio embarque PNE 09 
Ampliar quantitativo de bloqueios SBA/DFTrans 07 
Acesso a imagens de CFTV 05 
Acesso a telefone interno 04 
Solicitação de devolução troco incorreto 04 
Ampliar assentos preferenciais 03 
Ampliar o horário de funcionamento do sistema 03 
Ampliar a fiscalização no sistema 03 
Declaração para comprovação de incidente no METRÔ 03 
Auxilio para realizar trabalho acadêmico sobre o METRÔ 03 
Instalar o painel de intervalos nas estações que não possuem 03 
Providência em relação tumulto no embarque de usuários de CTL 02 
Orientar os pilotos a abrirem todas as janelas dos trens 02 
Visita guiada na cabine do trem 02 
Inspecionar sistema de áudio dos trens / reduzir volume do PA do trem 02 
Localizar pessoa perdida no sistema 02 
Roço e capina no sistema  02 
Instalar banheiros no sistema 02 
Instalar ar condicionado nos trens 02 
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Buscar solução para o ruído provocado pelo sistema na região de Aguas Claras  02 
Solicita auxilio para obtenção de assento preferencial 01 
Verificar ruído estranho no sistema de ventilação do trem 01 
Reparar bloqueios DFtrans 01 
Melhorar a sinalização sobre carro exclusivo 01 
Omissão da equipe de segurança em ocorrência de furto 01 
Rever os horários previstos como “pico” 01 
Consertar vidro danificado na estação 102 Sul 01 
Inspecionar o trecho CLA-108 Sul devido a instabilidade dos trens 01 
Instalar assentos para obesos nos trens antigos 01 
Inspeção em trem devido a funcionamento anormal 01 
Declaração para comprovar reajuste 01 
Requer banner referente ao projeto idas e vindas 01 
Ampliar o tempo de parada dos trens na plataforma 01 
Ressarcimento por gasto com tratamento em acidente no METRÔ 01 
Cancelamento de manifestação 01 
Ampliar a segurança nas áreas externas das estações 01 
Realocar caixas eletrônicos em shopping 01 
Solicitação de login e senha 01 
Intensificar a fiscalização a ciclistas 01 
Inaugurar estação EPQ 01 
Concluir as estações 01 
Esclarecimento sobre manifestação 01 
Pintar faixa de pedestre 01 
Consertar escada rolante Galeria 01 
Autorização para fazer fotografia no sistema 01 
Retirar a gravação dos trens série 2000 01 
Desligar ventilação do trem 01 
Ligar ventilação trem 01 
Autorização para realizar entrevista com piloto 01 
Instalar bebedouros 01 
Troco de moedas para supermercado 01 
Instalar antena de rádio FM nos trens 01 
Auxílio assalto próximo a estação 01 
Ressarcimento de créditos do cartão 01 
Cópia de documento atendimento CSO 01 
Autorização para construir saída de emergência junto ao CAO 01 
Retirada da expressão sub judice na lista de aprovados concurso 01 
Informações sobre acordo de cooperação técnica Metrô/escoteiros 01 
Disponibilizar álcool em gel nas bilheterias 01 
Reparar calçada de acesso à FUR 01 
Instalar suporte para bicicleta no trem 01 
Instalar Painel de intervalo no acesso 01 
Reparo no vidro do trem 01 
Retirar haste na fren da porta do trem 01 
Fechar porta na cabine do trem 01 
Retirar ninho de pombo estação 01 
Ampliar oferta de trens para Samambaia 01 
Mais PA sobre assentos preferenciais 01 
Cadastro de primeira via do Bilhete único nas estações do Metrô 01 
Implantar a estratégia y2 durante a greve 01 
Medidas devido a invasão de via 01 
Expandir o sistema até o Sobradinho 01 
TOTAL 759 
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C) INFORMAÇÕES 

Classificação das Informações Quantitativo 
Greve 12890 
Funcionamento 7268 
Cartão DFTrans 6207 
Anormalidades no Sistema 2262 
Farmácia de alto custo 1901 
Telefones 578 
Posto de Achados e Perdidos 497 
Cartões de utilização do sistema Metrô-DF 242 
Equipamentos 93 
Concurso 62 
Tarifa 51 
Horário de abertura das estações 37 
Campanha de doação de cabelos  30 
Vagão exclusivo 23 
ATO 22 
Fiscalização do Sistema 21 
Sistema de sonorização 16 
Transporte de animais 14 
Percurso 11 
Gratuidades 11 
Estratégia Y2 10 
Painel de intervalo 11 
Banheiro/Bebedouro 09 
Intervalo entre trens 05 
Normas de utilização 04 
Cheiro de gás no túnel 03 
Comércio no Metrô 02 
Obras 01 
Data de inaugueração 106 Sul 01 
Transporte de bicicletas 01 
Viagem negativa 01 
Diversos 647 
TOTAL 32931 
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D) RECLAMAÇÕES E ELOGIOS 

Tema das Reclamações 

SISTEMA METRÔ 
SISTEMA DE 
BILHETAGEM 

ESTAÇÃO SEGURANÇA TREM OUTROS 
OUVIDORIA 
INTERNA 

DENUNCIAS 

1932 848 457 6031 621 120 63 68 

10140 

 
Gráfico Reclamações 

 
 
 

ANÁLISE QUANTITATIVA – COMPARATIVO RECLAMAÇÕES 2017/2016 
 

 

ASSUNTO 

QUANTITATIVO COMPARATIVO 

2017 2016 2017-2016 

Sistema Metrô-DF 1932 1296 49,07% 
Bilhetagem 848 618 37,21% 

Estação 457 393 16,28% 
Segurança 6031 4799 25,67% 

Trem 621 546 13,73% 
Outros 120 107 12,14% 

Ouvidoria Interna 63 94 32,97% 
Denuncias 68 - - 

TOTAL 10140 7853 29,12% 

 
 
 

Gráfico elogios 
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DETALHAMENTO DAS RECLAMAÇÕES E ELOGIOS QUANTO AOS ASSUNTOS 

■ Sistema Metrô-DF Reclamações Elogios 

Anormalidade no sistema 1159 - 
Painel de intervalo dos trens apresentando falha 131 - 
Viagem negativa 91 - 
Aumento no intervalo devido à redução de trens em período de férias 38 - 
Estratégia de despacho de trens Y2 75 - 
Tempo de fechamento de portas (ATO) 74 - 
Reclama sobre o sistema ATO 55 01 
Sistema METRÔ-DF de forma geral 53 45 
Trem não prestou serviço na estação 49 - 
Transtornos provocados pela greve 39  
Horário de funcionamento insuficiente 24 - 
Lotação do sistema 22 01 
Falta de sanitários 18 - 
Ausência de divulgação sobre a Lei de Assentos Preferenciais 11  
PDT do trem com destino incorreto 09 - 
Reajuste de tarifa 08 - 
Reclama sobre o carro exclusivo 08 02 
Intervalo entre trens longo 07 - 
Trem presta serviço antes da abertura da estação 06 - 
Falha provocou a abertura de portas do trem em movimento 05  
Ruído gerado pela via na região de ARN 05 - 
Trens retirados de serviço durante o horário de pico 04 - 
Falta de limpeza do sistema  04 08 
Número reduzido de empregados nas estações 04 - 
Alteração no horário do sistema em evento esportivo 03 - 
Acompanhante masculino impedido de usar o carro exclusivo 02 - 
Horário de funcionamento aos domingos 02 - 
Ausência de informativos sobre o carro exclusivo 02 - 
Falta de comunicação em ocorrências de anormalidades 02 - 
Proibição de transporte de animais 02 - 
Tempo de parada nas estações longo 01 - 
Regra de não poder consumir alimentos no Metrô 01  
Falta de empregados para auxilio a pessoas com deficiência 01 - 
Localização das placas informativas 01 - 
Abandono das estações do METRÔ 01 - 
Testes em trens na madrugada – Incomodam a moradores 01 - 
Deficiente visual reclama sobre falta de recursos para se localizar no trem 01 - 
Parafusos soltos na via 01 - 
Transtorno causado por usuários ao se manterem em frente a área de portas 
dos trens na plataforma da estação CTL 01 - 

Baixa velocidade dos trens 01 - 
Suposta burla ao sistema por parte de usuários em CON 01 - 
Bicicleta presa na porta do trem 01 - 
Reclama sobre estações inacabadas 01 - 
Ausência de campanhas educativas no sistema  01 - 
Proibição de se alimentar 01 - 
Acessibilidade para DV inadequada nas estações 01 - 
Interrupção do serviço motivada pela greve geral 01 - 
Transporte de bicicletas 01 - 
Falta de bicicletário  01 - 
Inexistência de linha para a Asa Norte 01 - 
Implantação do painel de intervalo - 48 
Campanhas educativa Não Mate - 09 
Serviço do PCOAP - 03 
Estratégia que evitou viagem negativa em CEI - 02 
Regularidade do sistema - 01 
Whatsapp - 01 
Reforma nas estações - 01 
Campanhas educativas - 01 
TOTAL 1932 123 
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■ Sistema de Bilhetagem Reclamações Elogios 

Reclamação relacionada ao sistema ou equipamento SBA/DFTrans 255 07 
Ocorrências com cartões do Metrô-DF relacionadas à falhas e demora na 
análise devido a problemas técnicos 

110 - 

Limitação venda unitário 86 - 
Troco máximo 48 - 
Sistema de bilhetagem SBE inoperante ou apresentando falha 27 - 
Desconto incorreto após reajuste 18 - 
Falta de cartão Flex 17 - 
Falha no sistema em compra via site do METRÔ 06 - 
Impedimento de recarga SBE devido a mudança de sistema 04 - 
METRÔ não emite nota fiscal 02 - 
Bloqueio SBE inoperante 02 - 
Pela cobrança integral a quem realiza pequenos percursos 01 - 
Bilhete não devolvido em ocorrência de incidente notável 01 - 
Valor da tarifa desatualizado no site da Companhia 01 - 
Bilhete Único - Filas para atendimento 69 - 
Bilhete Único - Discorda da mudança do sistema  55 03 
Bilhete Único - Horário de atendimento insatisfatório 52 - 
Bilhete Único - Quantitativo de bloqueios insuficiente 30 - 
Bilhete Único – Desconto indevido 10 - 
Bilhete Único - Bloqueios referentes ao novo sistema apresentando falha 16 - 
Bilhete Único - Atendimento não realizado por possuir cadastro anterior SBA 08 - 
Bilhete Único - Bilheterias não realizam recarga do VT-SBA após a mudança 
do sistema 08 - 

Bilhete Único - Falta de divulgação sobre a mudança 06 - 
Bilhete Único - Processo de cadastro para troca Bilhete único 04 - 
Bilhete Único – Credito não entrou no cartão 01  
Bilhete Único – Falha no cartão 01  
Bilhete Único – Integração cobrada errada 01  
Bilhete Único - Reclama por não ter sido atendido dentro do horário previsto 04 - 
Bilhete Único - Estações de cadastro insatisfatório 03 - 
Bilhete Único - Cobrança pela 2ª via 02 - 
Ampliação dos bloqueios SBA/DFTrans - 01 
TOTAL 848 11 

 

■ Estação Reclamações Elogios 

Atendimento de empregado 165 11 
Equipamento da estação danificado ou inoperante 149 - 
Filas nas bilheterias 25 - 
Atraso na abertura da estação 23 - 
Iluminação mantida ligada durante o dia 15 - 
Queixa sobre cancelas abertas  15 - 
Horário de abertura da estação 11 - 
Troco incorreto 08 - 
Valor inserido errado no cartão 06  
Mau atendimento de empregado troco 05 - 
Desperdício água na estação – Caixa d’agua vazando 05 - 
Estação suja 04 - 

Bancos quebrado SHP 04 - 

Cartão trocado indevidamente pelo bilheteiro 03 - 

Bilheteria fechada 02 - 

Poça de água no acesso da estação 02 - 
Mau cheiro estação Relógio 02 - 
Falta de assento preferencial em Relógio 02 - 
Falta de troco 01  
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Vandalismo danificou estação em Ceilândia 01 - 

Mau atendimento em primeiros socorros 01 - 
Vazamento banheiro estação  01 - 
Impedimento de acesso gratuito por possuir cartão  01 - 
Não liberação de acompanhante PNE em CLA 01 - 
Falta de acesso externo a cadeirantes TAS  01 - 
Revestimento da parede REl caindo 01 - 
Informação repassada equivocadamente por empregado 01 - 
Replica de reclamação sobre mau atendimento 01 - 
Goteiras na estação GUA e CLA 01  
Nova iluminação de REL - 02 
Pintura da estação REL - 01 
Auxilio prestado a usuário perdido – empregado da estação e Bruna da OUV - 01 
Limpeza das estações - 01 
Elevador quebrado  - 01 
Reparo em equipamento de estação - 01 
TOTAL 457 18 

 

■ Segurança Reclamações Elogios 
Fiscalização do carro exclusivo 3849 15 
Usuários atrapalhando o fluxo – Sentados no piso do trem 749 - 
Ambulante 543 - 
Pedinte 231 - 
Usuários incomodando/baderna no trem 188 - 
Desrespeito assentos preferenciais 126 - 
Usuários consumindo drogas ou bebidas alcoólicas no sistema 112 - 
Fiscalização sistema 64 02 
Transporte inadequado de bicicletas 39 - 
Falta de segurança no sistema 32 - 
Atuação de empregado do CSO 19 29 
Incomodo causado por musica nos trens 15 - 
Suspeito no trem 13 - 
Moto circulando em área de acesso da estação 09 - 
Atuação do CSO – Caso cantora em SHP 08 - 
Usuários se alimentando no sistema 06 - 
Usuário apregoando 04 - 
Suposta ameaça provocada por usuário  03 - 
Usuário alega não ter sido atendido em acidente no sistema 03 - 
Transporte de animais no sistema 03 - 
Conduta inadequada de usuário 02 - 
Usuário supostamente armado 02 - 
Vândalo danificando o trem 02 - 
Presença da PMDF no sistema 01 - 
Tráfico e consumo de drogas nos arredores de CEN 01 - 
Casal em conduta obsena no trem 01 - 
Questiona agentes do sexo masculino abordando mulher 01 - 
Cambistas vendendo cartões na estação 01 - 
Assalto dentro do trem 01 - 
Usuário pulando o muro da estação 01 - 
Apreensão de mercadorias em CTL 01 - 
Postura de agentes do CSO 01 01 
Presença da PMDF no sistema - 02 
Atendimento em primeiros socorros - 02 
Auxilio no desembarque - 01 
Auxilio prestado pelos empregados à PCD’s - 01 
TOTAL 6031 53 
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■ Trem Reclamações Elogios 
Sistema de ventilação inoperante/ineficiente 301 01 
Sistema de sonorização inoperante/ineficiente 151 10 
Equipamento do trem danificado 151 - 
Limpeza dos trens 06 06 
Atuação de piloto 05 26 
Falta de comunicação no trem 03 - 
Cabine oposta do trem aberta 02 - 
Qti do trem errado 01 - 
Trem instável 01 - 
Elogia pela qualidade do sistema de audição dos trens novos - 03 
TOTAL 621 46 

 

■ Outros Reclamações Elogios 
Convocação concurso 10 - 
Wifi inoperante 07 - 
Roço e capina durante a madrugada 08 01 
Caixa Eletrônico área paga 05 - 
Usuário bloqueado em mídia social do Metrô 03 - 
Discordância da resposta da Ouvidoria 03 - 
Veiculo do Metrô estacionado em local indevido 03 - 
Ambulantes no acesso da estação 03 - 
Falta de infraestrutura nos arredores da estação 02 01 
Feiras no acesso das estações causando transtornos  02 - 
Taxistas urinando na parede da estação Claras 02 - 
Banheiro da galeria de lojas em 114 Sul fechado 02 - 
Conduta de empregados da conservação  02 - 
Falta de local adequado para lixo no acesso da estação 02 - 
Página do METRÔ desatualizada ou apresentando falha 02 - 
Postura de vigilante patrimonial 02 - 
Recolhimento de cartões em urnas 02 - 
Obras na estação GBA 02 - 
Perturbação e barulho na sede da Asmetrô 02 - 
Má atuação de vigilantes 02 - 
Caixa eletrônico da estação sem dinheiro 02 - 
Pessoas nas portas que impedem a entrada nos trens 02 - 
Trem fazendo manobras de madrugada 01  
Celular extraviado na estação 01 - 
Bicicleta quebrada pela porta do trem 01 - 
Pouca visibilidade nos trens após adesivação 01 - 
Lavagem de calçada em Galeria em período de contenção 01 - 
Via alagando em frente a estação CLA 01 - 
Critica ao Presidente em ocorrência com cantora 01 - 
Moradora de Águas Claras alega que devido a falta de vigilância em área 
restrita do METRÔ(PAC) seu prédio foi invadido por ladrões 01 - 

Problemas para participar pregão 01 - 
Valor tarifa desatualizado no aplicativo do METRÔ 01  
Desperdicio de Água para lavagem em SHP 01  
Usuária reclama sobre vestimenta curta de outro usuário 01  
Precariedade do estacionamento de SAS 01  
Usuário alega ter sido enganada por outra usuária no momento do acesso no 
bloqueio 01  

Banheiros da galeria de acesso à estação 108 Sul fechado 01  
Reclama sobre a programação da TVMinuto 01  
Falta de segurança nas áreas lindeiras da estação 01  
Moradora reclama sobre transtornos e barulho provocados por ambulantes em 
área proxima do acesso da estação Arniqueiras 01  

Veiculo da companhia estacionando em área inadequada no SCS 01  
Usuário reclama sobre estagiarios e jovens aprendizes utilizando assentos nos 
trens 01  
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Turista alega ter sido constrangido no trem por falta de comunicação no sistema 
alertando sobre o carro exclusivo 01  

Morador de águas claras reclama sobre ação de pilotos que buzinam ao 
transitarem pela região 01  

Ponto de tráfico próximo a estação 01 - 
Imagem da Companhia 01 - 
Vídeo institucional referente ao dia internacional da mulher 01 - 
Reclama sobre investimentos em Wi-Fi 01 - 
Pai impedido de acompanhar as filhas no carro exclusivo 01 - 
Vigilante armado 01 - 
Condução perigosa veículo do Metrô 01 - 
Usuário abordado por se alimentar no sistema 01 - 
Demora em resposta da Ouvidoria 01 - 
Caixa eletrônico alocado em área paga 01 - 
PCD não liberada gratuitamente sem a carteira de passe livre 01 - 
Usuário impedido de sair da área paga e retornar 01 - 
Fogo na margem da via 01 - 
Solicitação de ressarcimento de óculos quebrado no trem 01 - 
Mapas das estações desatualizados 01 - 
Cartaz de campanha escrito errado 01 - 
Fumaça nos postos de atendimento 114 Sul 01 - 
Demora em resposta de reclamação feita à OUV 01 - 
Carro do Metrô buzinando em ARN na madrugada 01 - 
Questionamento gratuidade Auditor fiscal 01 - 
Carro do Metrô estacionado em local indevido 01 - 
Mau cheiro no sistema 01 - 
Usuário depredando o trem 01 - 
Horário de atendimento da ouvidoria 01 - 
Cobrança de fornecedor de discos de freio 01 - 
Morador alega atentado a pudor praticado por empregado do PAC 01 - 
Impedimento de sacar dinheiro em estação fechada pela greve 01  
Cartaz de campanha Vegetariana 01 14 
Vídeo institucional referente ao dia internacional da mulher - 01 
Projeto Idas e Vindas - 01 
Instalação de Cartazes - campanha educativa - 01 
Homenagem as Mães - 01 
Campanha contra o assédio - 01 
Conserto bancos da plataforma - 01 
Usuário parabeniza as exposições em GAL - 01 
Elogio a campanha sobre a camada de ozônio - 01 
TOTAL 120 24 

 

■ Ouvidoria Interna Reclamações Elogios 

Pintura estação Relógio 09 - 
Saxofonista gerando transtornos nas estações 03 - 
Empregados alega prejuízo e aponta diferenciação em escala de trabalho na 
OPES 02 - 

Foco de mosquitos na estação 02 - 
Denuncia de fraude em FIP por parte de empregados  02 - 
Desconto de dias marcados como abono devido a greve 02 - 
Cessão de empregdos da SAB 02 - 
Má condições de trabalho da segurança 02 - 
Microondas quebrado na estação 01 - 
Questionamento sobre processo administrativo 01 - 
Ar condicionado CAO transmitindo poeira 01 - 
Questionamento em relação a desconto relativo a greve 01 - 
Demora em resposta à rotina de atendimento no RH 01 - 
Empregado contesta o não lançamento de indenizações em folha de 01 - 
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pagamento sob a alegação de atraso no envio da FIP 
Empregado reclama de lixo alojado em local inadequado em CLA 01 - 
Mudar localização placas na plataforma que atrapalham os pilotos 01 - 
Retirada dos ventiladores da bilheteria 01 - 
Trem adesivado dificulta visualização no número do trem 01 - 
Postura de coordenadora de estação 01 - 
Cadeiras velhas enviadas para as estações 01 - 
Falta de atuação segurança do trabalho 01 - 
Empregado questiona valor do desconto da greve 01 - 
Reclamação sobre desorganização na sala de pilotos (Avisos colados em todos 
os lugares) 01 - 

Lançamento de ressarcimento do plano de saúde 01 - 
Falta de cadeiras Relógio 01 - 
Solicitação roço e capino na saída do PAC 01 - 
Micro-ondas danificado estação 01 - 
Reformas na estação Central 01 - 
Desconto indevido de quebra de caixa 01 - 
Mosquito na estação Feira 01 - 
Saxofonista que toca nas estações 01 - 
Processo de reenquadramento junto ao PCS 01 - 
Falta de comunicação sobre mudança na norma médica 01 - 
Postura de empregado do Cerimonial do Metrô 01 - 
Mudança na norma Médica 01 - 
Cheiro de cigarro non CCO 01 - 
Péssima condição das viaturas do CSO 01 - 
Empregado trabalhando sozinho na estação 01 - 
Alcool em gel nas bilheterias 01 - 
Cópia de documento 01 - 
Denúncia de fraude em atesado médico 01 - 
Não consegue acesso a informação na Companhia 01 - 
Mau atendimento médica do trabalho 01 - 
Cálculo de periculosidade 01 - 
Horário do ônibus dos empregados não está satisfatório 01 - 
Empregado aponta inadequações em relação a espelhos das Plataformas e 
pede medidas devido ao risco 01 - 

Água acumulada no piso da SSO 01 02 
Elogio à equipe de treinamento da OPTR - 01 
Elogio à equipe de Coordenação do turno tarde/noite da OPTR  - 01 
TOTAL 63 04 

 

Denuncias Quant. 

Denúncia de assédio  20 
Denuncia de excesso em atuação ou abuso de autoridade do CSO 04 
Denuncia de conduta inadequada ou excesso por parte de empregado da estação 04 
Denúncia de conduta obscena usuário 02 
Denúncia de suposta fraude em atestado médico de empregado 02 
Denúncia de transtorno provocado por de veiculo do Metrô 02 
Denúncia de usuário portando arma de fogo 02 
Denúncia de suposta conduta irregular de piloto 02 
Denuncia de ameaça de roubo por parte de morador de rua 02 
Denúncia de assédio moral 02 
Denuncia de empregado tocando usuária durante a venda de cartão 01 
Pedido de indenização por óculos danificados 01 
Denúncia de suposta má gestão dos empregados da segurança 01 
Denúncia de empregado do CSO portando arma de fogo 01 
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Denúncia de venda de passagem fora da bilheteria 01 
Denuncia ação de quadrilha de exploração de menores no sistema 01 
Denúncia de desvio de função empregados do CSO 01 
Denúncia de suposta terrorista no trem 01 
Denuncia de agressão a criança no sistema 01 
Denúncia de descumprimento de horário de trabalho por parte do empregados PJU 01 
Denuncia de suposta cobrança de propina por agentes do CSO ARN 01 
Condições de trabalho estação Galeria 01 
Denuncia/Questionamento a respeito de andamento de PAD sobre empregado 01 
Denuncia sobre perseguição e tratamento diferenciado a chefe na Companhia 01 
Denuncia sobre piloto recebendo periculosidade indevidamente 01 
Denuncia protecionismo a empregados da segurança 01 
Denuncia suposto arrastão no trem 01 
Denuncia piloto dormindo no trem 01 
Denuncia – Empregado apresentou atestado médico e foi supostamente visto em evento de 
carnaval 01 

Denuncia – Suposta omissão de piloto em relação a PNE causou acidente 01 
Denuncia – Empregado realizando carga de 6h diária irregularmente 01 
Denuncia de maus tratos a idoso na estação  01 
Denuncia de maus tratos a PCD na estação  01 
Suposto descumprimento de limitar por parte de Divisão operacional 01 
Denuncia de conduta de gerente da Operação em período de greve 01 
Denuncia de empregado do CSO a cerca de conduta de superior  01 
TOTAL 68 

 
 
 
 
V. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC 
 

No ano de 2017, foram recebidas 367 (até novembro) 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 de Folha Individual de Presença – FIP de empregado do Metrô-DF 58 
Relatório de horas-extras e de férias usufruídas de empregado do Metrô-DF, Ficha Financeira 
de empregado e base para cálculo salarial. 37 

Cópia de processo com carga no Metrô-DF 23 
Informação sobre processos com carga no Metrô-DF 08 
Informação sobre a metodologia de cálculo de empregado do Metrô-DF 08 
Quantitativo e lista de empregados da SAB cedidos ao Metrô-DF e a lotação 08 
Informação sobre convocação de concursados 09 
Cópia de Relatórios Informativos/Operacionais e Documentos relativos a empregado 07 
Quantitativo de empregados do Metrô-DF 07 
Cópia de atas de reunião (033/2017-REL - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 
Conselho Fiscal, Conselho de Administração e de Diretoria Colegiada) 06 

Cópia de documentos internos (memorandos, despachos e anexos) 06 
Fluxo de passageiros 08 
Cópia de Comunicado de Atendimento a Usuário – CAU 05 
Quantitativo de necessidade de vagas para novos empregados 04 
Extrato de cartão de usuário. 04 
Cópia do Plano de Cargos e Salários – PCS do Metrô-DF 04 
Cópia de contracheque de empregado do Metrô-DF 04 
Discriminação de atividades e atribuições de empregados da SAB cedidos ao Metrô-DF 05 
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Cópia de Instruções de Serviço do Metrô-DF 04 
Informação de prejuízo por liberação de cancela nas estações do Metrô-DF 04 
Informação sobre terceirizados exercendo atividades pertinentes a empregados do quadro 03 
Informações sobre empregados de vigilância patrimonial e Profissional de Segurança 
Metroferroviário - PSO 03 

Informações sobre a empregada Vera Lúcia Canfran Más 03 
Cópia de Contrato de Trabalho de empregado do Metrô-DF 03 
Informação sobre afastamentos de empregado do Metrô-DF 03 
Informações sobre expansão do Metrô-DF 03 
Cópia de formulários de indicados para conselheiros administrativo e fiscal 02 
Cópia de documento de adesão ao PCS de empregado do Metrô-DF 02 
Cópia de documentos referentes a empregado do Metrô-DF 02 
Cópia de documento emitido por setor da Companhia 02 
Cópia de lista de prioridade de mudança de estação e turno de empregados do Metrô-DF 02 
Cópia de relatório contendo defeitos, panes e problemas de funcionamento (falhas dos trens) 
do Metrô DF 02 

Cópia de Parecer Técnico da PJU 02 
Cópia do contrato de serviço entre o Metrô-DF empresas terceirizadas 02 
Relação de advogados com vinculo com a Companhia e data de admissão 02 
Relação e data de nomeação de advogados comissionados no Metrô-DF 02 
Demonstração do Resultado do Exercício do ano 2016 02 
Certidão de aprovação no concurso do Metrô-DF 02 
Informação sobre convocação de candidatos do último concurso 02 
Informação sobre evasão de receitas no Metrô-DF 02 
Acesso a dados e documentos técnicos por aluno de Engenharia 02 
Informações técnicas sobre o Sistema Metrô-DF 02 
Nome e siglas de todos os setores do Metrô-DF 02 
Lotação de PSM no Metrô-DF 02 
Lotação de empregados comissionados no Metrô-DF 02 
Informações sobre Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal – PMU-DF 02 
Cópia de contratos vigentes em 2016 01 
Cópia do currículo dos conselheiros administrativo e fiscal 01 
Cópia de currículo de membros do Conselho de Administração do Metrô-DF 01 
Cópia de Boletim de Frequência e diploma de empregada comissionada 01 
Cópia de circulares referentes a admissão de empregados da SAB 01 
Cópia de documento que criou o cargo Profissional Técnico Metroferroviário – OTM 01 
Cópia de documento respondendo o relatório 19/17-CTL 01 
Cópia de documento sobre contratação da Ágil pelo Metrô-DF 01 
Cópia de prontuário médico de empregado do Metrô-DF 01 
Cópia de Termo de Adesão ao PES 2010 de empregado 01 
Cópia do Plano de Emprego e Salários – PES 2013 01 
Cópia de imagens de CFTV requerida por empregado do Metrô-DF 01 
Cópia de Reclamação, e anexos , contra empregado do Metrô-DF 01 
Informação sobre manifestação N° 219.550/2014 registrada na Ouvidoria e anexos 01 
Quantitativo de acidentes em embarques e desembarques de usuários em 2015, 2016 e 2017 01 
Informação sobre contrato com a empresa SERVENG 01 
Informação sobre contrato de serviços prestados por radialista. 01 
Cópia do plano de extensão do Metrô-DF existente em 2007 01 
Dados de consumo energético do Metrô-DF 01 
Data de nomeação advogados do Metrô-DF 01 
Informação de remuneração inicial de advogado do Metrô-DF 01 
Informações sobre destinação dada aos honorários de sucumbência no âmbito do Metrô-DF 01 
Despesas com diárias e passagens no Metrô-DF em 2016 01 
Informações sobre candidatos do concurso de 2009 01 
Relação de candidatos, convocados, sub judice do concurso de 2009  01 
Informação sobre contratação de concursados 02 
Quantitativo de concursados empossados de 2014 a 2015 01 
Informação de existência de função de empregados da SAB cedidos ao Metrô-DF 01 
Informação sobre função de empregada cedida da SAB 01 
Informação sobre utilização de servidores da SAB no Metrô-DF 01 
Documento de indicação do senhor Fábio Ney Damasceno para o Conselho de Administração 01 
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Estimativa do quantitativo ideal de funcionários para atender às estações das quadras 104 
Sul, 106 Sul e 110 Sul 01 

Gastos da Companhia com cumprimento de decisões judiciais por questões trabalhistas dos 
anos 2014, 2015, 2016 e 2017 01 

Informação de quais empregados mais receberam com decisões judiciais trabalhistas 01 
Imagens de CFTV de estação do Metrô-DF 01 
Informação de lotação de empregados da operação em áreas administrativas e com função 01 
Relação de todos os cargos e funções de empregados do Metrô-DF com as respectivas 
remunerações. 01 

Quantitativo de Analistas de Sistemas comissionados no Metrô-DF 01 
Informação de base documental para concessão de indenização de transporte a empregados 01 
Informação de existência de escritório de advocacia prestadora de serviço do Metrô-DF 01 
Informação de impedimento de empregado público ser Pessoa Jurídica 01 
Informações sobre cursos ministrados aos empregados pilotos do Metrô-DF 01 
Questionário de pesquisa sobre práticas de treinamento no Metrô-DF 01 
Informação sobre resultado da pesquisa de Satisfação 01 
Informação de procedimentos de controle assiduidade 01 
Informação de tempo de exercício de função de empregado do Metrô-DF 01 
Informações sobre frequência e documentos de certificação de empregados do Metrô-DF 01 
Valor de ganhos para o cargo Profissional de Suporte Metroferroviário. 01 
Informação sobre quadro de empregados terceirizados 01 
Informação sobre função de empregado  01 
Informação sobre perfil de empregados do Metrô-DF 01 
Lista de empregados com cargo inferior ao CCO com ganhos superiores aos dos empregados 
do CCO 01 

Lista de treinamentos feitos por empregado 01 
Informação sobre ampliação do quantitativo de vagas de Técnico Metroviário-Eletrotécnica 01 
Informação sobre Analista Metroferroviário – Economista (remuneração, quantitativo, 
comissionados e vagas) 02 

Previsão orçamentária para contratação de PSM 01 
Informação sobre alvará para retirada de espólio de empregada do Metrô-DF 01 
Informação sobre cargo político no Metrô-DF 01 
Informação sobre escala o horário de trabalho de todos os supervisores e coordenadores da 
divisão de Tráfego em 2016 01 

Informação sobre gastos com copos descartáveis do Metrô-DF em 2016 01 
Informação sobre gastos nas obras das 29 estações do Metrô-DF 01 
Informação sobre guarda de documentos do Metrô-DF 01 
Informação sobre implantação de acessibilidade nas estações do Metrô-DF, conforme PPA 
2016-2019 01 

Informação sobre Incidentes Notáveis e gastos com manutenção de 2014 a 2017 02 
Questionário com 30 questões sobre construção, histórico, financeiro e expansão do Metrô-DF 01 
Informação sobre início de operação dos trens 01 
Informações sobre inauguração de estações do Metrô-DF 01 
Acesso a documentos do processo licitatório do VLT de 2008 01 
Acesso ao projeto da estação Praça do relógio por estudante 01 
Informações sobre projetos de modernização do Metrô-DF 01 
Informações técnicas sobre estudo de patologias nas estruturas do Metrô-DF 01 
Informações técnicas sobre estrutura de estações do Metrô-DF 01 
Informações técnicas sobre suporte a rede de informática no Metrô-DF 01 
Quantitativo de máquinas digitalizadoras no Metrô-DF 01 
Informações sobre serviço de painéis com os horários de espera dos trens 01 
Quantitativo de bicicletários nas estações 01 
Informação sobre registro de denúncias de assédio sexual no Metrô-DF 01 
Quantitativo de casos de assédio registrados na Ouvidoria do Metrô-DF 01 
Critério de classificação de gravidade A, B e C de falhas dos trens. 01 
Questionário com 21 itens sobre perfil dos empregados, concurso, qualificação e atividade.  01 
Informação sobre a agenda do presidente do Metrô-DF 01 
Informação sobre manifestação de usuário contra empregado do Metrô-DF 01 
Atribuições do cargo PSM 01 
Atribuições de todos comissionados do Metrô-DF 01 
Valor anual gasto com manutenção das escadas rolantes do Metrô-DF e periodicidade de 01 
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realização da manutenção  
Quantitativo de empregados PSM, de empregados da SAB cedidos ao Metrô-DF e lotação 
desses empregados na Companhia 01 

Justificativa para a redução de cargos PSM do último concurso 01 

TOTAL 367 

 
 
 
 
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. 

Em 2017, a Ouvidoria apoiou os passeios no sistema, que passaram a ser tratados 

pelo Programa METRÔ SOLIDÁRIO. Conforme o programa, foram atendidos 202 visitantes 

em passeios realizados no sistema, nos meses de abril, junho e agosto. 

Também atendendo solicitação de mesmo natureza, a Ouvidoria coordenou viagem a 

pedido da Instituição Pedacinho do Céu, em 25/10/2017, atendendo a 78 visitantes. 

 

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. 

2017 - Ocorreram 12 visitas técnicas ao METRÔ-DF, que atenderam 387 visitantes. 

Nome da Instituição Data 
Quantidade de Visitantes 

Visitantes 

AIESEC 05/05 20 

Universidade de Brasília – UnB Curso de Turismo 23/05 25 

Instituto Federal de Goiás – IFG 31/05 30 

Instituto Federal de Goiás – Anápolis 07/07 30 

UNI- Anhanguera 24/06 40 

SISCON – Consultoria de Sistemas Ltda. 19/07 17 

Colégio Einstein 29/09 50 

Instituto Técnico de Taguatinga – ETB 12/09 55 

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 09/03 30 

Instituto Técnico de Taguatinga – ETB 27/09 30 

Instituto Técnico de Taguatinga - ETB 06/04 30 

Instituto Técnico de Taguatinga - ETB 07/04 30 

TOTAL 387 
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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 imediatas 

da operação. Fornecem ainda subsídios para planejamento e decisões quanto ao adequado 

funcionamento do sistema, visando à satisfação do usuário. Atualmente este processo 

encontra-se em fase de licitação/contratação. 

D) CARTAS DE AVISOS AOS USUÁRIOS 

São cartas enviadas, em sua maioria, aos usuários para tratar sobre documentos ou 

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

Perdidos – PCOAP, assim como comunicação a cidadãos usuários, quando não resta outro 

meio para fazê-lo, quanto a manifestações junto a esta Ouvidoria. 

2017 - Foram efetuados 26 comunicados por meio de cartas. 

Solicitante Motivo Quantidade 

Fernando Ferreira do Amaral e-SIC 00097.000157/2016-89 01 
Paulo Roberto Bernardes Santos Sugestões de usuário (via carta) 01 

PCOAP Tratar sobre documento ou objeto encontrado 24 
TOTAL 26 

 

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 2017 houveram 02 solicitação de Carteira do Usuário Menor 

Desacompanhado. 

 
 
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No exercício de 2017 a Ouvidoria funcionou focada no fortalecimento do seu papel 

institucional, atrelada as diretrizes definidas e constantes na Carta de Serviços do METRÔ-

DF. 

A Ouvidoria procurou cumprir suas metas em parceria com a rede integrada das 

ouvidorias especializadas do GDF. 

Manteve-se atenta às necessidades dos usuários internos, mantendo interface proativa 

com as demais áreas da Companhia. 

O relatório mostra um aumento significativo nos gráficos comparativos 2016/2017, 

percentual elevado, atribuído, especialmente, ao acesso do usuário por meio do canal 

Whatsapp, fortemente utilizado e aceito e elogiado pela população-usuária do DF. 
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Outro aspecto decorrente dessa ferramenta, foi o índice alto na participação do usuário 

no campo sugestões e melhorias no sistema. 

Destaca-se um elevado índice de manifestações registrado no campo de reclamações 

atribuídas ao período de greve, percentual considerável, o que gerou uma maior insatisfação 

da população. 

Por outro lado, a implantação do Bilhete Único do sistema de transporte pela Secretaria 

de Mobilidade, teve uma participação positiva do METRÔ-DF tanto por parte dos empregados 

operacionais e atendimento mediante os canais da Ouvidoria. 

Vale registrar que o processo da pesquisa de opinião, após a etapa realizada pela 

Ouvidoria, encontra-se na fase final do pregão eletrônico a cargo da ARM. 

Outro fato relevante que interferiu no atendimento ao usuário foi o banimento da linha 

(+55(61)92200176) referente ao Whatsapp, ferramenta, hoje, utilizada com sucesso pelos 

usuários do sistema de transporte. Cabe registrar que a Ouvidoria enviou esclarecimentos 

devidos às instancias competentes, onde relata todo o histórico e a importância dessa 

ferramenta em prol da população-usuária do Distrito Federal. Conclui a Ouvidoria – 

“Reiteramos que prestamos um serviço de utilidade pública a toda a população do DF através 

do Whatsapp, que este é um dos principais diferenciais da Ouvidoria do METRÔ-DF, 

ferramenta aceita e elogiada por nossos usuários e reconhecida nacionalmente em todo o 

setor de transporte público”. 

Por fim, a Ouvidoria ressalta “suplicamos para que reconsiderem o banimento e que, 

tendo em vista a continuidade do uso da ferramenta, nos autorizem, dentro dos termos e 

políticas, a manter o uso e divulgação do Whatsapp por nossa Companhia”. 

Registra-se que a Ouvidoria passou a utilizar novo número do Whatsapp 

(+55(61)992551158), a partir de 12 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração: Equipe da Ouvidoria 


