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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 2018. 

 
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. 
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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 XXXX manifestações de usuários, além de XXX 

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

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 
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COMPARATIVO 2017-2016 
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A) SUGESTÕES 
 

Propostas Quantitativo 
Sugestão relativa à implementação/divulgação da Lei sobre assentos preferenciais 42 
Realizar campanhas educativas sobre utilização do sistema 28 
Antecipar a abertura da estação 18 
Melhorar sinalização nas estações sobre normas do sistema 14 
Intensificar a Fiscalização 13 
Melhorar sinalização vagão exclusivo 13 
Organizar embarque em CTL 11 
Ampliar o horário domingo 9 
Alças de apoio nos trens 8 
Liberar o transporte de bicicletas em todos os carros 7 
Reavaliar a estratégia de despacho de trens 7 
Padronizar o sistema de audição dos trens 6 
Instalar painel de intervalos nas áreas de acesso das estações 6 
Sugestão relativa à implementação de equipamentos SBA 6 
Instalar terminais bancárias somente na área livre 4 
Disponibilizar álcool gel nas estações 4 
Criar app com informações sobre o funcionamento (anormalidades) 3 
Reagendar manutenção do trecho Ceilandia prevista para domingos 3 
Ampliar o limite de venda de cartões unitários 3 
Instalar bebedouros nas estações 2 
Assentos preferenciais para crianças de até 8 anos 2 
Atualizar informativos nas bilheterias 2 
Expansão do sistema 2 
Instalar painel na lateral do trem indicando o destino 2 
Inverter bloqueios nos horários de pico 2 
Criar vagão exclusivo para idoso 2 
Implantar bicicletários nas estações que não possuem 2 
Implantar WiFi em todo o sistema 2 
Demarcar o piso da plataforma apontando o ponto das portas do trem  1 
Realizar mais projetos culturais 1 
Implantar horário fixo de partida das estações 1 
Criar aplicativo para compra de passagens 1 
Fazer túnel ligando W3 com as estações  1 
Contratar socorristas 1 
Realizar Pesquisa de satisfação online 1 
Definir validade para o Bilhete Único 1 
Melhorar frenagem dos trens de modo a evitar solavancos  1 
Empregado sugere padronizar comunicação institucional no Metrô 1 
Alterar disposição dos assentos no trem 1 
Medidas para coibir a prática de viagem negativa 1 
Criar cartão fidelidade para desconto nos bilhetes 1 
Reavaliar o valor da tarifa 1 
Modernizar o sistema em referencia ao metro de Salvador 1 
Emitir mensagem na estação Asa indicando que há terminal rodoviário 1 
Instalar detectores de metal nos acessos das estações 1 
Melhorar ventilação dos trens 1 
Instalar placa/sinalização externa indicando a estação REL 1 
Instalar corrimãos centrais nas escadas das estações 1 
Criar cartão de passe-livre para PM 1 
Criar cartão para gestantes – Para comprovar uso de assentos 1 
Melhorar acesso em ARN – Escadas insuficientes para o atual fluxo 1 
Emitir mensagens em SHP indicando a Rodoviária Interestadual 1 
Valor fixo para uso do sistema durante 30 dias 1 
Atuações no carro exclusivo por agentes do sexo feminino 1 
Intensificar a manutenção de via 1 
Otimizar filas nas estações 1 
Modificar sentido escada rolante estação Shopping 1 
Retomar o projeto da mala do livro 1 
Instalar terminais de auto atendimento nas estações 1 
Instalar CFTV nos trens 1 
Instalar película proteção raios solares nos trens 1 
Recolhimento de lixo eletrônico nas estações 1 
Melhorar acesso em ARN – Escadas insuficientes para o atual fluxo 1 
Modificar fluxo de embarque e desembarque nos trens 1 
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Instalar barra tripla central nos trens 1 
Ampliar a velocidade dos trens 1 
Instalar banheiros 1 
Guichê exclusivo para venda de cartão unitário 1 
Escada rolante com parada automática 1 
Trens com 2 carros aos finais de semana 1 
Liberar transporte de animais  1 
Instalar ar condicionado nos trens 1 
Mais trens nos horários de pico 1 
Limpar o lixa nas prateleiras do projeto Leitura Solidária 1 
Melhorar a programação da TV Minuto 1 
Cadastrar ambulantes no sistema 1 
Musica ambiente nos trens 1 
Usuário com carrinho de bebe liberado na cancela 1 
Melhorar o site com informações operacionais 1 
Acabar com a orientação de deixar o lado esquerdo das escadas livre 1 
Sistema de avisos bilíngue nas estações 1 
Divulgar ocorrências que gerem atraso nas estações e trens 1 
Instalar lixeiras nos trens 1 
Multar quem descumpre as normas de utilização 1 
Instalar antenas de telefonia móvel nos túneis 1 

  

TOTAL  

B) SOLICITAÇÕES 

Classificação das Solicitações Quantitativo 

Auxilio em primeiros socorros 95 
Reparar equipamento danificado no trem 82 
Retirar objeto preso no trem 34 
Limpeza do trem 31 
Medidas quanto ao cumprimento da Lei dos Assentos Preferenciais 30 
Antecipar horário de abertura estações 20 
Intensificar emissão de PA 9 
Intensificar a fiscalização no sistema 9 
Instalar ar condicionado nos trens 8 
Ampliar horário de funcionamento 8 
Limpeza do sistema 8 
Retirar animal da via 6 
Recuperar troco esquecido na bilheteria 6 
Solicitação a respeito de concurso 6 
Reparar equipamento inoperante na estação – Elevador, Escada 5 
Rever estratégia operacional 5 
Mudar posicionamento do painel de intervalos 5 
Auxilio para localizar pessoa supostamente perdido no sistema 6 
Campanhas educativas em relação à normas de uso do sistema 4 
Auxilio para embarque 4 
Troco errado 4 
Expansão do sistema para outras regiões 3 
Ampliar número de bloqueios SBA 3 
Totens para verificação do saldo 3 
Solicita analise e ressarcimento em função de erro em recarga 3 
Instalar barras de apoio nos trens 3 
Banheiro nas estações 3 
Estudar solução para reduzir ruído do trem na via entre CLA-ARN 2 
Verificar suposta falha no trem 4 
Acesso a imagens do CFTV 2 
Demarcar área de portas do trem na plataforma 2 
Roço e capina 2 
Bebedouro nas estações 2 
Medidas em relação a vandalismo no trem 2 
Visita técnica 2 
Verificar mala suspeita esquecida no trem 1 
Retirar pessoa presa no elevador 1 
Padronizar a cor dos assentos – todos preferenciais 1 
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Calçamento na região da estação EPQ 1 
Instalar câmeras nos vagões 1 
Autorização para transportar fogão 1 
Empregada solicita curso de Ioga 1 
Instalar câmeras no acesso externo da estação GBA 1 
Declaração para justificar atraso no sistema 1 
Ampliar o tempo de parada nas estações 1 
Autorização para realização de pesquisa 1 
Disponibilizar álcool em gel nas estações 1 
Medidas para oferecer segurança nos arredores das estações 1 
Gratuidade para passeio escolar 1 
Verificar inoperância da ventilação do trem 1 
Alteração resultado do concurso Sob Júdice 1 
Sinalizar carro exclusivo do trem 1 
Ampliar oferta de bloqueios de acesso SBA/DFTrans 1 
Autorização para gravar imagens no sistema 1 
Auxilio para localizar empregada da conservação 1 
Verificar conduta de homem – Indicio de aliciamento de menor 1 
Criar documento para que PCD’s que necessitem de auxilio no sistema 1 
Implantar bloqueio especifico para acesso com bicicletas 1 
Instalar pia na sala de pilotos 1 
Implantar linha para UNB 1 
Solicita documento que comprove anormalidade no sistema 1 
Extrato de cartão do METRÔ 1 
Ampliar o número de assentos nas plataformas 1 
Artesão solicita autorização para vendas na estação 1 
Melhorar a sinalização nas estações 1 
Proposta de parceria com o METRÔ – ações sociais 1 
Reparar grade em CEN 1 
Quantidade de ocorrências no mês de julho 1 
Mais informações em anormalidades 1 
Ampliar o sistema 1 
Reembolso de tarifa devido a anormalidade 1 
Imagens do CFTV 1 
Concluir a estação EPQ 1 
Aumentar a Fiscalização do vagão exclusivo 1 
Indenização devido a lesão em ocorrência de Incidente no Metrô 1 
Conhecer o Mertrô 1 
Cópia de determinação da Companhia 1 
Equipamento para consultar saldo Bilhete Único 1 
Crédito errado no cartão 1 
Mapa dos assentos dos trens 1 
Solicita providências quanto aos ambulantes que impedem a passagem na estação Samambaia. 1 
Solicitação do telefone do terminal rodoviário da asa sul 1 
Solicita que em ocorrência de anormalidades, sejam deslocados trens vazios para atender a 
estações lotadas 1 
Ampliação do limite de troco máximo 1 
Solicita oportunidade para conhecer a cabine do trem 1 
Autorização para transporte de carrinho de açai (medida superior ao permitido) 1 
Reparo em caixa de recolhimento de livros quebrada em ARN 1 
Reenvio de resposta de manifestação via email 1 
Obter o Bilhete único 1 
Expansão do sistema para Asa Norte 1 
Auxilio para conter tentativa de suicídio 1 
Posicionamento em relação a reclamação 1 
Implantar sistema que simule o tempo de viagem entre as estações 1 
  
TOTAL  

 
 

C) INFORMAÇÕES 

Classificação das Informações Quantitativo 
Anormalidades no Sistema 6112 
Funcionamento  4610 
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Cartões SBA DFTrans 2378 
Farmácia de alto custo 701 
Greve 727 
Telefones 438 
Diversos  646 
Achados e Perdidos 518 
Cartões do METRÔ 52 
Equipamento 51 
Localização Estação 64 
Estações 34 
Comércio/Espaços Comerciais 32 
Idoso – Nova idade da gratuidade / GRATUIDADE 25 
Fiscalização 24 
Estratégia Operacional 32 
Sistema do Metrô / *Só Sistema 26 
ATO 18 
Localização futuras estações em Samambaia / OBRAS DE EXPANSÃO 16 
Transporte de animais 15 
Intervalo 14 
Cronograma de convocação concurso / CONCURSO 14 
Normas de uso do sistema 13 
Transporte de bicicletas 10 
Assentos preferenciais 15 
Manutenção na via ARN-CLA 9 
Tarifa / Integração 7 
Percurso 6 
Sanitários / BANHEIROS 5 
Horário de funcionamento CAO 2 
Viagem Negativa 2 
Modernização do sistema de Via 1 
E-SIC 1 
Fluxo de passageiros na estação Asa 1 
TOTAL  

 
 
 
 
 

D) RECLAMAÇÕES E ELOGIOS 

Tema das Reclamações 

SISTEMA METRÔ 
SISTEMA DE 
BILHETAGEM 

ESTAÇÃO SEGURANÇA TREM OUTROS 
OUVIDORIA 
INTERNA 

DENUNCIAS 

        

 

 
Gráfico Reclamações 
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ANÁLISE QUANTITATIVA – COMPARATIVO RECLAMAÇÕES 2017/2016 
 

 

ASSUNTO 

QUANTITATIVO COMPARATIVO 

2018 2017 2017-2016 

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

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

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

Ouvidoria Interna  63 32,97% 
Denuncias  68 - 

TOTAL  10140 29,12% 

 
 
 

Gráfico elogios 
 

 

44
,0

9%

3,
94

%

6,
45

%

19
,0

0%

16
,4

9%

8,
60

%

1,
43

%

Sistema Metrô Bilhetagem Estação Segurança Trem Outros Ouvidoria Interna



- 15 - 

DETALHAMENTO DAS RECLAMAÇÕES E ELOGIOS QUANTO AOS ASSUNTOS 

■ Sistema Metrô-DF Reclamações Elogios 

Anormalidade no sistema 916  
Painel de intervalos com falha 218 06 
ATO (solavancos/paradas repentinas) 101 01 
Tempo de fechamento de portas 77  
Viagem negativa 63  
Estratégia Operacional 61 03 
Sistema Metrô de modo geral 60 22 
Trem não prestou serviço 57  
Demora para medidas da companhia – Lei Assentos Preferenciais 52 02 
Gratuidade pessoas acima de 60 anos 31  
Trens lotados 23  
Antecipar horário de abertura – Ampliar funcionamento 20  
Limpeza do sistema 16 12 
Trens prestando serviço antes da abertura da estação 14  
Estratégia em anormalidade no trecho SAM 13  
Alterações intervalo – Férias 09  
Ruído no túnel Asa Sul – risco a saúde 07  
Ruído do trem na via – região de Arniqueiras 07  
Transtorno provocado por atuação manutenção entre CLA-ARN 05  
Atraso na partida dos primeiros trens 05  
Movimentação anormal – Trem balançando ao passar no trecho SHP – ASA 05  
Recolhimento de trens ainda em horário de pico 04  
Falta de comunicação nas estações em anormalidades 04  
Erro em itinerário do trem 03  
Demora na conclusão de estações – Expansão 03  
Redução no quantitativo de trens no dia 01/06 02  
Valor da tarifa 02  
Ruído do trem na madrugada 02  
Falta de manutenção no sistema 02  
Sistema fechado no Natal 02  
Intervalo entre trens 02  
Teste de trens na madrugada 01  
Falta de atendimento na ouvidoria 01  
Falta de manutenção no sistema 01  
Insuficiencia de empregados para atendimento 01  
Falta de investimentos no Metrô 01  
Trens circulam antes de 6h00 sem prestar serviços aos usuários 01  
Falta de divulgação no feriado 01  
Falta de divulgação vagão exclusivo 01  
Celular extraviado de cima do banco 01  
Reembolso por falha do sistema 01  
Implantação do carro exclusivo 01  
Desorganização em estratégia de mudança de via 01  
Sistema de PA da estação CLA com volume muito alto 01  
Sinalização inadequada causa transtorno em obra 106 Sul 01  
Agilidade em medidas após descarrilamento do trem  03 
Criação da Lei que garante os assentos preferenciais  01 
Lei que cria o Carro Exclusivo  01 
Música ambiente no sistema  05 
Ação de evacuação em ocorrência  01 
Arte de grafite feita em trem  02 
TOTAL   

 
 

■ Sistema de Bilhetagem Reclamações Elogios 

Falha em equipamento ou sistema de bilhetagem SBA 507 01 
Limitação na compra de unitários 55  
Troco máximo 34  
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Transtorno com o sistema de bilhetagem SBE 29  
Crédito inserido errado 21  
Reembolso de tarifa 03  
Demora implementação definitiva do Bilhete Único 03  
Horário atendimento Bilhete Único 02  
Venda de bilhete gratuidade 02  
Falha/defeito no cartão Bilhete Único 01  
Demora análise de cartão 01  
Impossibilidade de transferir saldo de Flex para Bilhete Único 01  
Falta de equipamento onde ver o saldo do cartão 01  
Demora ressarcimento valor inserido errado no cartão 01  
TOTAL   

 
 
 

■ Estação Reclamações Elogios 

Equipamento da estação danificado 210 01 
Mau atendimento de empregado 190 23 
Filas e transtornos na bilheteria 75  
Falta de sanitários 35  
Postos de cadastro Bilhete Único fechados/Sistema SBA indisponível 26  
Impedimento para realizar utilizar o Banco24 em área paga da estação 19  

Reclama do horário de abertura das estações – Pede antecipação 16  

Defeito ou danos na infraestrutura da estação 15  
Recarga incorreta em cartão 11  

Atraso na abertura da estação 10  

Troco incorreto 19  
Iluminação da estação ligada durante o dia 08  
Insuficiencai de empregados para atendimento 05  
Placa sobre o carro exclusivo na plataforma causando risco   05  

Foco da dengue/ploriféração de insetos na estação 04  

Limpeza da estação 03  
Falta de bebedouros 03  
Portão Sul de REL fechado 03  
Bilheteria fechada 03  
Suspeita de apropriação de valor indevida de empregado 02  
Cancelas liberadas nas estações 01  

Informação errada sobre localização de objeto  perdido 01  

Filas nos bloqueios CTL 01  
Empregado estacionando em vaga para PCD 01  
Impedimento de acesso às 23h30 01  
Falta de cartaz que indica tempo de espera na bilheteria 01  
Estação fechou antes do horário 01  
Falta de aviso sobre troco máximo 01  
Bilhete não devolvido em ocorrência de atraso 01  
Pertence extraviado no PCOAP 01  
TOTAL   

 

■ Segurança Reclamações Elogios 
Fiscalização do carro exclusivo 4006  
Usuários atrapalhando o fluxo – Sentados no piso do trem 1233  
Desrespeito assentos preferenciais 336  
Usuários incomodando no sistema 294  
Ambulante 402  
Pedinte 328  
Usuário consumindo bebida alcoólicas/fumando no sistema 127  
Atuação CSO 46 44 
Transporte inadequado de bicicletas 84  
Usuário suspeito no sistema 37  
Fiscalização no sistema 29  
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Briga ou agressão no sistema 13  
Falta de Segurança no período de Carnaval 07  
Vandalismo no sistema 06  
Atuação em 1° socorros 06 05 
Ocorrência de roubo ou furto no sistema 06  
Usuário se alimentando 05  
Suposto excesso a atuação do CSO 04  
Desorganização na plataforma de CTL 04  
Usuário portando arma branca 03  
Transportando animal 02  
Usuário com galão de combustível no trem 02  
Má condição viatura CSO 01  
Homem supostamente assediando 01  
Corpo de Segurança não atuou em queimada 01  
Apreensão de mercadorias 01  
Apreensão cartão estudantil 01  
Impedimento de acesso à pessoa alcoolizada 01  
Questionamento de resposta sobre atuação do CSO 01  
Suposto preconceito de gênero no vagão exclusivo 01  
Pessoa fotografando sem autorização 01  
Idoso retirado do carro exclusivo 01  
Elogio a todos empregados envolvidos na localização de menor perdido  01 
TOTAL   

 

■ Trem Reclamações Elogios 
Reclama do sistema de ventilação 289  
Sistema de áudição danificado ou inoperante 227 07 
Equipamento do trem danificado 156  
Atuação de piloto – grosseiro 10 26 
Erro no destino informado no painel do trem 09  
Trem sujo 05 01 
Falta de comunicação em anormalidades 04  
Anormalidade no trem 02  
Ruído excessivo dentro do túnel 01  
Música no sistema de audição do trem 01  
Audições Públicas desatualizada 01  
Pessoa viajando na cabine do trem 01  
Diversas atuações incorretas no trem em incidente 01  
TOTAL   
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■ Outros Reclamações Elogios 
Mau cheiro Túnel Asa sul 24  
Transtorno provocado pelas feiras no METRÔ 20  
Programação machista veiculada na TVMinuto 06  
Serviço WIFI inoperante 05  
Roço e capina 05  
Insatisfação com resposta da Ouvidoria 05  
Obras de manutenção CLA-ARN 05  
Proibição animais no sistema 05  
Morador reclama de barulho da manutenção na madrugada 03  
Impedimento de acesso com bicicleta elétrica 02  
PM GO não possui gratuidade 02  
Ciclistas causando transtorno por bicicletas sujas 02  
Placa instalada na plataforma de 102 Sul gera risco a DV’s 02  
Adesivo político aplicado no trem 02  
Estante de livros da estação ARN danificada 02  
Evento cultural causando transtorno 02  
Demora na construção novas estações Samambaia 02  
Animais/insetos causando risco nas estações 02  
Horário de atendimento da ouvidoria 02  
Motos circulando no acesso de estações 02  
Horário de atendimento da Ouvidoria 02  
Noticia da mídia sobre suposto cartel no METRÔ-DF 01  
Mapas instalados nas estações inadequados 01  
Headway incorreto no site 01  
Demora na convocação referente ao Concurso 01  
Lixo na saída da estação GAL 01  
Conduta inadequada de empregado da conservação 01  
Terminal bancário inoperante na estação 01  
Ausência de METRÔ no Park Way 01  
Proibir uso se celular no trem 01  
Barulho causado pelo treinamento de bombeiros COM 01  
Lei do assento preferencial 01  
Mau atendimento vigilante patrimonial 01  
Toca de ratos na lateral de Claras 01  
Placas sobre o vagão exclusivo 01  
Erro em mensagem sobre estação Fotovoltaica 01  
Número de bicicletas no último vagão 01  
Localização do lixo estação Galeria 01  
Solicitação de reparo celular quebrado pelo bloqueio 01  
Usuário discorda do Vagão Exclusivo 01  
Trens transportando bicicletas em excesso 01  
Idoso recusa entregar RG para acesso 01  
Reitera queixa sobre extravio de cartão preso no trem 01  
Planta do jardim da estação causou ferimento 01  
Pessoa não identificada impediu o acesso à estação 01  
Trens não são sincronizados com linhas de ônibus em ASA 01  
Elevador com cheiro de urina 01  
Cadeado de bicicleta violado 01  
Destrato no SindMetrô 01  
Impedimento de se alimentar no sistema 01  
Obra SR 09 de madrugada causando transtornos moradores 01  
Proibição de transportar Hoverboard 01  
Acidente causado por usuário transportando objeto fora do permitido 01  
Ambulantes nos arredores da estação 01  
Audições públicas em Inglês 01  
Adesivos comerciais sendo aplicados nos trens 01  
Terminais bancários só disponibilizam cédulas altas 01  
Idoso retirado do carro exclusivo 01  
Barulho em obra do Metrô 106 Sul 01  
Retirar envelopamento dos trens 01  
impossibilidade de compra com cartão de créditos 01  
Suposta invasão de privacidade por part6e de empregado 01  
Pilar da estação com rachadura 01  
Esposa de militar barrada no bloqueio 01  
Não liberação com solicitação de 2° via carteirinha 01  
Indisponibilidade de telefones para falar comas estações 01  
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Trem balançando muito entre COM/REL 01  
Página do METRÔ nas redes sociais fora do ar 01  
Sujeira na via 01  
Ter que pagar passagem após ter ido ao Posto de Acahados e Perdidos 01  
Demora em resposta da Ouvidoria 01  
Reclama de apresentação artística 01  
Modificar a Lei sobre o vagão exclusivo impedindo homens PNE 01  
Canal de Whatsapp  02 
Instalação de placas sobre o carro exclusivo nas plataformas  02 
TOTAL   

 

■ Ouvidoria Interna Reclamações Elogios 

Distribuição da equipe do CSO no trecho SHP 02  
Reposicionar espelhos da plataforma 02  
Mau atendimento medicina do trabalho 02  
ARHS não atendeu dentro do horário de expediente 02  
Impedimento de troca de folgas na OPES 01  
Tramite de documento no CAO 01  
Falta de código de ética no Metrô 01  
Falta container de lixo na estação COM 01  
Informação sobre corrida dos metroviários 01  
Cartão SodexHo cancelado 01  
Padronizar a comunicação institucional no Metrô 01  
Campanha para dar descarga nos banheiros 01  
Microondas e Filtro em EPQ com defeito 01  
Apresentar o resultado da pesquisa a todos os empregados 01  
Roço e capino não realizado na via na saída do PAC 01  
Questionamento sobre comunicado a respeito de dias de jogos 01  
Atraso ônibus transporte de empregados 01  
Postura de Supervisor de Segurança operacional 01  
Atuação de instrutor da operação 01  
Volume alto evento dia da saúde metroviária 01  
Reforma CAO 01  
Ambulantes no corredor externo estação SHP atrapalhando 01  
Carro estacionado na vaga de preferencial 01  
Desentendimento entre empregados GAL 01  
Demora do suporte da ATI para falha em equipamento 01  
Contratada Manutenção atuando sem técnico em Topografia 01  
Impedimento em dividir férias em 3 periodos 01  
Divisão de pessoal fechada em horário de expediente 01  
Elogio a Instrutores da OPES  01 
Elogio a Engenheiro em projeto da companhia  01 
Elogio à Chefia da OMVP  01 
Elogio ao programa Qualidade de Vida  01 
Elogio atuação Controlador de operação  01 
Elogio a empregado (Instrutor) do tráfego  01 
Elogio a empregado lotado ARHA  01 
TOTAL   

 

Denuncias Quant. 
Denuncia de abuso em atuação do CSO 09 
Denuncia de importunação sexual 06 
Denuncia de suposta importunação ofensiva ao pudor - CSO 05 
Recebimento irregular de periculosidade por empregado 02 
Denuncia relativa a gestão da OPSG 02 
Denúncia de suposta irregularidade em Licitação 02 
Denuncia de empregado liberando acesso de usuários 02 
Denuncia de abuso patronal com a terceirizada de limpeza 02 
Denuncia conduta irregular de piloto 02 
Denuncia ocorrência de roubo no trem 01 
Não lançamento de atrasos nas FIP da OPES 01 
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Denuncia de suposta cobrança abusiva em contrato na feira da estação CTL 01 
Denuncia de suposta conduta irregular de empregado na assembleia 01 
Denuncia de suposta fraude venda de bilhetes na estação Águas Claras 01 
Denúncia de suposto transporte de droga no trem 01 
Descaso por empregado a email de deficiente visual 01 
Denúncia de agressão vigilante patrimonial 01 
Denuncia suposto nepotismo 01 
Denúncia de supost irregularidade atividade de manutenção de via 01 
Denuncia de venda ilegal de passe estudantil 01 
Denuncia festas na ASMETRO até a madrugada 01 
Denuncia atuação inadequada de agente do CSO a criança  01 

TOTAL  

 
 
 
 
V. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC 
 

No ano de 2018, foram recebidas 364 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 
Relatório de horas-extras e de férias usufruídas de empregado do Metrô-DF, Ficha Financeira de 
empregado e base para cálculo salarial. 65 

Cópia de Folhas Individuais de Presença – FIP de empregado do Metrô-DF 46 
Metodologia e critérios de cálculo salarial e de reenquadramento 42 
Cópia de Registro de Observação para Acompanhamento – ROA de empregado do Metrô-DF 04 
Cópia de manifestação de usuário contra empregada do Metrô-DF 01 
Informação de registro em folha de pagamento de PA de empregado do Metrô-DF 02 
Cópia de prontuário médico de empregado do Metrô-DF 01 
Índice de absenteísmo de empregados do Metrô-DF 01 
Informação sobre possibilidade de empregado do Metrô possuir CNPJ 01 
Declaração de comprovação de tempo de serviço de ex-empregado do Metrô-DF 05 
Data de admissão, lotação e vínculo com o Metrô de alguns empregados 01 
Quantitativo de empregados do Metrô-DF 01 
Lista de prioridade de mudança de estação (de empregado) 01 
Informações sobre Indenização de Transporte 01 
Quantitativo de empregados terceirizados no Metrô-DF 03 
Informações sobre lista e quantitativo de empregados da SAB lotados no Metrô-DF 06 
Cópia de Instruções de Serviço emitidas pelo Metrô-DF 04 
Declaração de bens dos diretores do Metrô-DF 03 
Agenda de Diretores do Metrô-DF 03 
Atribuições dos comissionados do Metrô-DF 01 
Organograma de Diretoria, Departamento e Divisão do Metrô-DF 02 
Lista de comissionados no Metrô-DF 01 
Informações sobre valores de funções gratificadas 01 
Lista de empregados com função no Metrô-DF 01 
Relação de empregados cedidos de outros órgãos lotados no Metrô-DF, exercendo EC 01 
Informação sobre salário e nível de progressão de emprego de engenheiro 01 
Lista de advogados lotados no Metrô-DF 02 
Qualificações exigidas para auxiliar de serviços de apoio e auxiliar de serviços gerais 01 
Informações sobre concurso público do Metrô-DF 51 
Cópia de Processos 23 
Cópia do PCS 2013 03 
Cópia do contrato de previdência complementar 01 
Cópia de Comunicado de Atendimento ao Usuário – CAU 02 
Cópia do parecer nº 02/2018-DOM referente ao Projeto de Lei de Senado n 34/2018 01 
Cópia de parecer da PJU 02 
Cópia de regulamentação de indenização de transporte e de titulação 01 
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Cópia de todos os documentos relacionados a empregado do Metrô-DF 18 
Cópia de gravação de áudio de comunicação entre piloto e CCO 01 
Cópia de Memorandos do Departamento de Operação 01 
Cópia de documento que responde o Ofício SEI-GDF 244/2018 - Metrô-DF/PRE/GAB 01 
Cópia de ata de reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada 01 
Cópia de registro de recebimento de Chave Padrão (para acesso aos trens) 01 
Imagens de CFTV 06 
Dados sobre Pesquisa de Mobilidade Urbana – PMU 04 
Informações acerca de Ofício solicitando autorização de pesquisa acadêmica no sistema Metrô 01 
Informações sobre contrato com a empresa Ágil 03 
Informações acerca de contrato de fornecimento de água mineral 02 
Extrato de cartão vale transporte 02 
Acesso a dados e informações técnicas da estrutura do sistema Metrô-DF 06 
Informações sobre expansão do Metrô-DF 02 
Informações sobre obras do Metrô-DF 05 
Custo de obra de jardinagem em CTL 01 
Informação sobre projeto da estação GBA – energia fotovotáica 01 
Levantamento sobre falhas no sistema Metrô-DF 02 
Relatório de desempenho e manutenção do Metrô-DF 02 
Informações sobre banheiros para deficientes no Metrô-DF 02 
Bicicletários no Sistema Metrô-DF 02 
Informação sobre assédio no Metrô-DF 03 
Informações acerca do Pregão Eletrônico nº. 02/2018 - Termos de Permissão de Uso para utilização de 
áreas Comerciais 01 

Fluxo de passageiros 01 
Valor referente a prejuízo causado “abertura de cancela” 01 
Informações relativas à gratuidade para idosos de 60 a 64 anos, conforme a Emenda n° 107/2017 à Lei 
Orgânica do DF 01 

Questionamentos sobre auditoria no Metrô-DF em 2015 01 
Informações acerca de procedimento de desconto em folha quando identificado pagamento indevido a 
maior 01 

Informações acerca de direitos a empregada gestante 01 
Regulamentação para concessão de licença sem remuneração 01 
Informações acerca da eleição da CONSAD 2018 01 
Fatura mensal/anual do Metrô-DF 01 
Locação de espaços comerciais no Metrô-DF 01 
TOTAL 364 

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

Obras. 

Em 2018 ocorreram 07 visitas técnicas ao METRÔ-DF, que atenderam em torno de 

210 visitantes. Salientamos que uma visita técnica, Secretaria de Mobilidade – SEMOB, não 

nos foi repassado o quantitativo de visitantes, pois a organização não foi feita por esta 

Ouvidoria. 

 

SEI Nome da Instituição Data Quantidade de Visitantes 

00097-00003310/2018-09 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Goiás - 
Campus Anápolis 

04/07/18 30 alunos e 01 professor 
(31 participantes) 

00097-00004076/2018-29 Universidade Católica de 
Brasília 

24/05/18 
e 

28/05/18 

30 alunos e 01 professor (31 
participantes) 

00097-00004403/2018-42 Unieuro Centro Universitário 22/08/18 20 alunos e 01 professor 
(21 participantes) 

00097-00011259/2018-09 Secretaria de Mobilidade – 
SEMOB 

25/09/18 Sem registro de quantitativo de alunos 

00097-00009849/2018-63 Universidade de Brasília 26/09/18 40 alunos e 01 professor 
(41 participantes) 

00097-00012006/2018-44 Escola Técnica de Brasília – 
ETB 

28/11/18 (matutino) 23 alunos e 01 professor / 
(vespertino) 30 alunos e 01 professor 

(55 participantes) 

00097-00012169/2018-27 Centro Universitário IESB 07/11/18 30 alunos e 01 professor 
(31 participantes) 

00097-00013122/2018-81 Centro Universitário de Goiás 
Uni-Anhanguera 

11/12/18 49 alunos e 01 professor 
(51 participantes) 

TOTAL 210 

 

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. 

2018 - Foram efetuados 08 comunicados por meio de cartas. 
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Solicitante Motivo Quantidade 

PCOAP Tratar sobre documento ou objeto encontrado 08 
TOTAL 08 

 

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 2018 não houve 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. 

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 – 
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“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 


