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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 

 
 
 
  

ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
3353-7373(Central de Atendimento) 

3353-7084 (Ouvidoria) 
Linha Direta – Estação CTL 

Correio Eletrônico: 
 

atendimentoaousuario@ 
metro.df.gov.br 

 
ouvidoria@metro.df.gov.br 

Whatsapp 

Internet 
Sistema OUV 

e-SIC 

OUVIDORIA 

COMUNIDADE 

 
USUÁRIO 

 
CIDADÃO 

 
INTERNET 

Aplicativo 
Smartphone 
METRÔ-DF 
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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(a) 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. 

 

F) APLICATIVO METRO-DF (SMARTPHONE) 
Canal de comunicação com a empresa criado em novembro de 2019 e que, da mesma 

forma que o Whatsapp, tem atingido considerável número de usuários.   

 

III. RESULTADOS EM 2019 
 

ESTATÍSTICA DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 
 

No decorrer do ano, foram registradas 28445 manifestações de usuários, além de 310 

solicitações através do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o que totaliza 28755 
atendimentos. Quanto ao canal de comunicação, os atendimentos se distribuem da seguinte 

forma:  

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

março de 2015, amplamente mais utilizado devido à facilidade de acesso do cidadão.  

 

 

 

 

77,79%

18,77%

1,90%

0,00% 0,02%

0,44%

1,08%

Whatsapp

Telefone

Sistema/Internet

Email

Pessoal

APP

Sic



- 9 - 

IV. DETALHAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES: 
 

Manifestações 

Informações Reclamações Solicitações Sugestões Elogios 

14941 12521 577 234 172 

28445 

 

 
 

COMPARATIVO 2019-2018 
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A) SUGESTÕES 
 

Propostas Quantitativo 
Instalar painéis de intervalo na linha de bloqueio 29 
Intensificação na emissão das mensagens sonoras nos trens 29 
Realizar campanhas educativas 25 
Intensificar as ações de fiscalização 11 
Instalar ar condicionado nos trens 10 
Ampliar horário de funcionamento 10 
Padronização dos assentos preferenciais em mesma cor 07 
Instalar banheiros públicos nas estações 06 
Instalar alças de apoio nos trens 05 
Intensificação da manutenção de elevadores 04 
Encerrar a estratégia Y2 04 
Delimitar espaço para bicicletas nos trens  04 
Melhorar o sinal de celular no túnel 03 
Instalação de grades nas plataformas para evitar acidentes 03 
Modernização do sistema  03 
Organizar embarque em Central 03 
Ampliação do horário de funcionamento Domingo 03 
Mudar localização terminal bancário em SHP 03 
Melhorar sinalização escadas rolantes 03 
Ampliar oferta de trens 03 
Intensificar a comunicação em ocorrências de anormalidades  03 
Melhorar a infraestrutura das estações 02 
Criar aplicativo sobre o sistema 02 
Ampliar oferta de trens para Samambaia 02 
Trem expresso  02 
Ações para coibir viagem negativa 02 
Vender créditos por Aplicativo 02 
Mais emissões de PA no trem 02 
Possibilitar recargas através de cartões 02 
Antecipar horário de abertura do sistema 01 
Construir uma estação na UNB 01 
Instalar CFTV nos trens 01 
Modificar sentido das escadas rolantes em GAL 01 
Comprar novos trens 01 
Sinalização visual ao fechar portas (trens antigos) 01 
Revisar as mensagens em inglês 01 
Piano de cauda na estação Central 01 
Linha de Metrô para Planaltina 01 
Disponibilização de álcool em gel no sistema  01 
Construir jardim no acesso da estação Águas Claras 01 
Rampa para transporte de bicicletas nas escadas fixas 01 
Instalar rampas para acesso cadeirantes no trem 01 
Ampliação do horário de funcionamento devido a jogo 01 
Construir estação na 410 Sul 01 
Guichê exclusivo para recargas de bilhete único 01 
Ampliar o número de guichês para atendimento 01 
Ações para melhorar o atendimento nas estações 01 
Implantar o símbolo do autismo no vagão exclusivo 01 
Atualizar cartazes das estações 01 
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Ações para coibir o comércio nos trens 01 
Ampliar o limite de venda de cartões unitários 01 
Ampliar a divulgação - Vagão exclusivo 01 
Tornar a via subterrânea na região de Águas Claras 01 
Padronizar comunicação dos trens frota 1000 e 2000 01 
Permitir que o transporte de bicicletas seja realizado em outros carros 01 
Expandir a linha do Metrô 01 
Aproveitar paredes disponíveis nas estações para ações 01 
Ampliar quantidade de assentos nas estações 01 
Venda de bilhete com direito a assento no trem 01 
Corrigir mapas do sistema invertidos nos trens 01 
Manter janelas dos trens aberta 01 
Contruir uma estação na entrada de Águas Claras (EPVP) 01 
Disponibilizar ambulâncias nas estações 01 
Instalar sinalização de assento para obesos 01 
Aperfeiçoar atendimento em auxilio a PCD 01 
Intensificar a manutenção das estações e trens 01 
Ampliar quantitativo de bloqueios SBA 01 
Ampliar quantitativo de postos de recarga para cartões 01 
Instalar ventiladores nas estações de túnel 01 
Criar o carro exclusivo só para mulheres 01 
Implementar app com informações sobre fluxo 01 
Desligar iluminação da estação CLA durante o dia 01 
Rever a redução de trens no período de férias 01 
Implantar VLT 01 
Mudar a estratégia de circulação dos trens (SAM-CLA/CEI-CTL) 01 
Instalar mais lixeiras nas estações 01 
TOTAL 234 

B) SOLICITAÇÕES 

Classificação das Solicitações Quantitativo 

Auxilio em ocorrência de mau súbito 134 
Limpeza no trem  64 
Recuperar objeto perdido no sistema 52 
Pedido de atuação CSO em ocorrência no sistema 50 
Reparo em equipamento ou falha no trem 46 
Devolução de troco incorreto 40 
Auxilio a PCD 24 
Valor inserido errado no cartão 21 
Imagens do CFTV 12 
Readequar estratégia de despacho de trens para Samambaia 11 
Devolução de passagens devido a IN 10 09 
Intensificar fiscalização no sistema 09 
Antecipar o horário de abertura das estações 08 
Reparar bloqueio SBA  08 
Reparar equipamento da estação (elevador/bloqueio) 06 
Retirar animais da via 06 
Realizar campanhas educativas 04 
Declaração para comprovar anormalidade 04 
Dedetização nas estações  03 
Auxílio em relação a pessoa desaparecida 03 
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Implantar bicicletários  03 
Expansão para a Asa Norte 03 
Intensificar audições públicas a respeito de regras do sistema 03 
Intensificar a comunicação em ocorrêncais de anormalidades 03 
Atualizar as mensagens sobre assentos preferenciais 02 
Instalar ar condicionado nos trens 02 
Medidas para reduzir o ruído na via 02 
Passeio na cabine do trem 02 
Limpeza na estação 02 
Transportar bicicleta/patinete elétrico no trem 02 
Privatizar o Metrô 02 
Atuação em incêndio 02 
Conclusão da estação EPQ 02 
Ampliar a oferta de trens 02 
Não nomear ficha suja para a Companhia do Metrô 01 
Vazamento de água EPQ 01 
Esclarecimentos sobre novas estações 01 
Cópia do Contrato da Ágil 01 
Substituir fitas antiderrapantes das escadas fixas 01 
Instalar banheiros 01 
Proibir bicicletas no sistema 01 
Ampliar número de guichês  01 
Atualizar os mapas dos arredores das estações 01 
Declaração sobre o valor da tarifa 01 
Autorização para afixar cartazes nas estações 01 
Verificar trinca no trilho 01 
Arborização Estação EPQ 01 
Quantidade de painéis da TV Minuto 01 
Ampliação do horário de funcionamento no domingo 01 
Questionamento sobre a data de encerramento da greve 01 
Atualizar informações na página da Companhia 01 
Visita técnica 01 
Pintar muro de proteção da linha 01 
Vídeo transmitido pela TV Minuto 01 
Roço e capina 01 
Autorização para transporte de bicicleta no elevador - PCD 01 
Ouvidoria interna – Posicionamento sobre jornada 6h dos pilotos 01 
Ouvidoria interna - Nova senha para acessar o SIGRH 01 
Melhorar a sinalização do vagão feminino 01 
Autorização para transportar carrinho 01 
Instalar terminal eletrônico na área livre 01 
Acabar com o Y2 01 
Auxiliar moradores de rua 01 
Suporte no App devido a inconsistência 01 
Criar norma para ciclistas 01 
TOTAL 577 
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C) INFORMAÇÕES 

Classificação das Informações Quantitativo 
Greve 5755 
Anormalidades no Sistema 2624 
Funcionamento  2160 
Cartões SBA DFTrans 1613 
Achados e Perdidos 716 
Telefones 590 
Diversos  422 
Farmácia de alto custo 395 
Comércio/Espaços Comerciais 135 
Operação diferenciada devido a manutenção / Manutenção da via  70 
Estações 58 
Obras / Quando a estação EPQ irá abrir (1) 55 
Localização de estação 51 
Ouvidoria 48 
Sistema METRÔ 39 
Tarifa // (gratuidades) 37 
Transporte de animais 33 
Cartões/Bilhetagem METRÔ 24 
Intervalo entre trens 24 
Equipamentos 19 
Fiscalização 18 
Banheiros 10 
App 10 
Transporte de bicicletas 9 
Carro Exclusivo 9 
Assentos Preferenciais 8 
Bilheteria  7 
E-SIC 2 
TOTAL 14941 
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D) RECLAMAÇÕES E ELOGIOS 

Tema das Reclamações 

SISTEMA METRÔ SISTEMA DE 
BILHETAGEM ESTAÇÃO SEGURANÇA TREM OUTROS OUVIDORIA 

INTERNA DENUNCIAS 

1938 539 665 8324 821 163 52 19 

12521 

 
Gráfico Reclamações 

 
 
 

ANÁLISE QUANTITATIVA – COMPARATIVO RECLAMAÇÕES 2019/2018 
 

 

ASSUNTO 
QUANTITATIVO COMPARATIVO 

2019 2018 2019-2018 

Sistema Metrô-DF 1938 1800 7,66% 
Bilhetagem 539 640 15,78% 

Estação 665 693 4,04% 
Segurança 8324 6990 19,08% 

Trem 821 707 16,12% 
Outros 163 154 5,84% 

Ouvidoria Interna 52 32 62,50% 
Denuncias 19 45 57,77% 

TOTAL 12521 11061 13,19% 

 
 
 
Gráfico elogios 
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DETALHAMENTO DAS RECLAMAÇÕES E ELOGIOS QUANTO AOS ASSUNTOS 
■ Sistema Metrô-DF Reclamações Elogios 

Anormalidade no sistema 1043 - 
Transtornos provocados pela greve 231 - 
Tempo de fechamento de portas 103 - 
Trem não prestou serviço na estação 70 - 
Painel de intervalos com falha ou inoperante 54 05 
Viagem negativa 53 - 
ATO (solavancos/paradas repentinas) 46 01 
Intervalo entre trens 43 - 
Estratégia de despacho de trens Y2 39 01 
Horário de funcionamento não atende a população - Pede antecipação 36 - 
Trens lotados 31 - 
Partida do trem antes da abertura 24 01 
Diminuição na oferta de trens devido as férias 27 - 
Demora no despacho do 1º trem após mudança em estratégia 22 - 
Sistema Metrô – De modo geral 22 18 
APP do Metrô – Falha  16 - 
Demora em inaugurar EPQ 12 - 
Desrespeito em relação a normas do sistema – Pede Ações 10 - 
Ruído do sistema 10 - 
Faltam banheiros no sistema 09 - 
Manutenção na Via de madrugada 08 - 
Falta de comunicação em anormalidades 07 01 
Transtornos com manutenção na Via 03 - 
Horário de funcionamento no domingo de Pascoa 02 - 
Falta de preparo da equipe em incidente com cadeirante – MET 02 - 
Apenas um carro exclusivo não atende a demanda 02 - 
Limpeza do sistema em geral 02 03 
Estratégia de evacuação trem terminal SAM 02 - 
Frequência de falhas no sistema 02 - 
Inexistência de tabela horária dos trens 01 - 
Tarifa 01 - 
Falta de sinalização indicando as estações 01 - 
Recolhimento de trens em horário de grande fluxo 01 - 
Escassez de empregados 01 - 
Qualidade de imagem do CFTV 01 - 
Carro Exclusivo para mulheres e PCD’s  01 01 
Novo horário de funcionamento do serviço - 08 
Intervenção em ocorrência de anormalidade - 01 
Música ambiente no sistema - 05 
Estratégia de evacuação de trens em SAM - 02 
App do METRÔ - Criação - 06 
Ação da empresa em solidariedade com família de empregado - 01 
TOTAL 1938 54 
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■ Sistema de Bilhetagem Reclamações Elogios 
Falha em equipamento ou inoperância do sistema SBA 496 02 
Limitação na compra de unitários 36 - 
Troco máximo 06 - 
Demora em devolução de cartão 01 - 
TOTAL 539 02 
 
 

■ Estação Reclamações Elogios 
Equipamento danificado na estação (Elevador/Escada/Bloqueio) 244 04 
Mau atendimento de empregado 174 31 
Filas e transtornos na bilheteria 75 - 
Valor inserido errado 25 - 
Falta de sanitários 21 - 
Troco não devolvido ou esquecido 21 - 
Atraso abertura estação 17 - 
Reclama sobre defeito na infraestrutura da estação 16 - 
Bilheteria fechada 11 - 
Liberação de acesso (cancela aberta) 09 - 
Não consegue fazer o Bilhete Único por falta de empregado 07 - 
Falta de troco 05 - 
Curto tempo entre a abertura da estação e a passagem do trem 04 - 
Numero de empregados reduzido 04 - 
Infestação de insetos/ratos em estação 05 - 
Iluminação da estação ligada durante o dia 03 - 
Falta de limpeza da estação 03 02 
Usuário reclama falta de lixeira nas estações 04 - 
Atendimento no PCOAP 03 - 
Acidente com equipamento - cadeirante GUA 02 - 
Impedimento de acesso com animal de estimação 02 - 
PCOAP fechado durante a greve 02 - 
Cartão trocado na bilheteria 01  
Impedimento de acesso após fechamento da estação 01 - 
Falta de socorro na estação 01 - 
Cartão caiu na escada rolante e não foi retirado 01 - 
Horário de cadastro Bilhete Único 01 - 
Falta de comunicação nas estações em anormalidades 01 - 
Uso indevido elevador CEI 01 - 
Informativos retirados das bilheterias 01 - 
TOTAL 665 37 
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■ Segurança Reclamações Elogios 
Fiscalização do carro exclusivo 5064 03 
Usuários atrapalhando o fluxo – Sentados no piso do trem 1420 - 
Fiscalização a Ambulantes 442 - 
Fiscalização a Pedintes 350 - 
Usuário incomodando os demais 315 - 
Desrespeito assentos preferenciais 277 - 
Consumo de bebida ou droga no sistema 170 - 
Transporte inadequado de bicicletas 88 - 
Atuação CSO 53 36 
Falta de fiscalização em geral 47 - 
Ocorrência de briga 29 - 
Suspeito no sistema 22 - 
Ocorrência de vandalismo 18 - 
Motociclistas transitando no acesso 05 - 
Desorganização na plataforma de CTL 03 - 
Transporte inadequado de animal 03 - 
Ocorrência de ameaça 02 - 
Transporte de arma branca 02 - 
Comércio ilegal de cartão 02 - 
Burla no acesso ao sistema 02 - 
Ocorrência de importunação sexual no trem 01 - 
Cidadão acusa agentes do CSO de incendiarem barracos às margens 
de muro de vedação próximo à TAS 01 - 

Tráfico e falta de segurança nos arredores de CON 01 - 
Apreensão de cartão pelo CSO 01 - 
Viaturas da Segurança do Metrô abandonadas no Plano 01 - 
Proibição e mulher trans no vagão exclusivo 01 - 
Desentendimento entre empregado e esposa 01 - 
Criança desacompanhada 01 - 
Assalto no sistema 01 - 
Transporte inadequado de mercadoria 01 - 
TOTAL 8324 39 
 
 

■ Trem Reclamações Elogios 
Reclama do sistema de ventilação 346 01 
Equipamento do trem danificado 220 01 
Falha no Sistema de audição 211 03 
QTI do trem errado 19 - 
Limpeza do trem 14 01 
Falta de comunicação em anormalidades 02 - 
Balançar anormal de trem 02 - 
Atuação de piloto 02 26 
Trem com desnível com a plataforma 01 - 
Trem com solavancos 01 - 
Piso do trem molhado 01 - 
Excesso de emissão de audições públicas 01 - 
Falta na emissão de PA 01 02 
Qualidade do sistema de audição do trem série 2000 - 02 
TOTAL 821 36 
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■ Outros Reclamações Elogios 
Banco 24H em área paga 25 - 
Roço e capina na madrugada 11 - 
Insatisfação com atendimento ou resposta da Ouvidoria 11 - 
Mau atendimento de empregado terceirizado 08 01 
Descumprimento de gratuidade a idosos de 60 anos 07 - 
Barulho Asmetrô 07 - 
Mau cheiro no túnel ASA 06 - 
Condução inadequada ou perigosa de veículo da companhia 05 - 
Mídia imprópria transmitida nos monitores da TV Minuto 05 - 
Insegurança no estacionamento das estações 04 - 
Proibição de bicicleta elétrica 03 - 
Prateleira do projeto Mala do Livro danificada 03 - 
Transtorno com comério (feiras/quiosques) nas estações 06 - 
Lixo alocado de forma inadequada nos arredores de estação 03 - 
Transtorno em Galeria devido a obras 03 - 
Transtorno causado por obra no acesso de ARN 03 - 
Aviso de interrupção da programação TV Minuto 03 - 
Proibição de transporte de animais 02 - 
Passarela de Shopping Suja 02 - 
Suposta irregularidade comerciante CTL 02 - 
Transtorno causado por comércio ilegal nos arredores das estações 02 - 
Monitores da TV Minutos inoperantes 02 - 
Transtorno causado por evento cultural na estação REL 02 - 
Proibição de homem acompanhando filha PNE no vagão exclusivo 01 - 
Repudio à suposta nomeação de diretor investigado 01 - 
Má qualidade do sinal de telefonia móvel na estação 01 - 
Impedimento de gratuidade. Bombeiro do Maranhão 01 - 
Telefone da linha direta inoperante em CTL 01 - 
Ônibus estacionados em área do Metrô 01 - 
Impedimento de uso do banheiro situado no corredor de acesso à 
estação 102 Sul 01 - 

Falta de wifi no sistema 01 - 
Gratuidade mediante carteira DNIT negada 01 - 
Desatualização de mapas nas estações 01 - 
Suposta segregação do Metrô em passeio com crianças especiais 01 - 
Suporte de mapas da estação Shopping precisando ser pintados 01 - 
Jovens aprendizes sentados no piso do trem 01 - 
Retirar moradora de rua morando próximo estação Águas Claras 01 - 
Informação de Lei errada na TV Minuto 01 - 
Erosão calçada na frente no Centro Administrativo Metrô 01 - 
Entulho deixado no canteiro de obras do METRÔ 01 - 
Horário de funcionamento errado na página do Metrô 01 - 
Informação equivocada transmitida em banner da Companhia 01 - 
Produto inadequado usado para limpeza da estação 01 - 
Placas de obra do Metrô atrapalhando o transito 01 - 
Questionamentos sobre o sistema para TCC 01 - 
Galhos na via 01 - 
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Painel artístico da estação soltando pastilhas 01 - 
Volume do PA em CLA muito alto 01 - 
Não aceitar cartão de crédito nas bilheterias 01 - 
Falta de interprete de Libras em 102 Sul 01 - 
Comércio copa de estação 01 - 
Mudar local torneira externa REL 01 - 
Discorda de PCD no vagão exclusivo 01 - 
Motos transitando na área de acesso da estação SAS 01 - 
Falta bicicletário na estação CTL 01 - 
Bicicleta GDF acorrentada na estação 01 - 
Suposta má atuação manutenção de via 01 - 
Descarte inadequado de lixo eletrônico 01 - 
Aterro retirado da via próximo ao Guará 01 - 
Uso irregular de logo sobre bicicleta no site 01 - 
Fotografo da TV Minuto atuando sem autorização 01 - 
Parceria com a Coca Cola - 01 
Serviço via Whatsapp - 01 
TOTAL 163 03 
 
 

■ Ouvidoria Interna Reclamações Elogios 
Instalar ar condicionado na SSO de Guará 07 - 
Desconto indevido dos dias de greve 03 - 
Empregada não consegue tranferência de estação 02 - 
Mau atendimento empregada do ARHS 02 - 
Queixa de demora posicionamento de processo 02 - 
Não ressarcimento do plano de saúde 02 - 
Falta copos descartáveis estação 02 - 
Mudar a norma médica de atestados 01 - 
Limpeza na madrugada não está sendo feita na estação CEC 01 - 
Envelopamento interno dos trens 01 - 
Conduta de empregada da DAD 01 - 
Água parada na estação 01 - 
Infestação de formigas nas copas do CAO 01 - 
Empregado não consegue acessar o BrB Banknet nas estações 01 - 
PCOAP fechado 01 - 
Esposa de servidor reclama de condições de trabalho na OPSG 01 - 
Destrato por parte dos seguranças de REL (Esposa) 01 - 
Barulho excessivo na copa da PRE 01 - 
Veículo do Detran no CAO 01 - 
Conduta irregular de comissionado 01 - 
Suposta Nomeação indevida OPCO 01 - 
Questionamento sobre quebra de caixa 01 - 
Empregados assinando FIP sem trabalhar 01 - 
Incorporação de função 01 - 
Falta de vestiário no CAO 01 - 
Comportamento inadequado de terceirizada da conservação 01 - 
Nova senha para acessar o SIGRH 01 - 
Empregado lotado em setor inadequado 01 - 
Atitude da empresa em não pagar os benefícios 01 - 
Erro pagamento adicional noturno 01 - 
Não pagamento DSR 01 - 
Norma médica 01 - 
Falta de água nas estações 01 - 
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Ausencia de empregados na comissão disciplinar 01 - 
Processo sem ter andamento 01 - 
Exoneração de empregado 01 - 
Conduta de empregado na perícia 01 - 
Postura da diretoria 01 - 
Suposto excesso de superior imediato 01 - 
Postura de empregado do CSO - 01 
TOTAL 52 01 

 

Denuncias Quant. 
Denuncia suposto excesso do CSO 05 
Suposto assédio no trem 02 
Jornada de trabalho irregular empregados da conservação 02 
Denuncia suposto assédio moral na manutenção 01 
Condução incorreta de deficiência visual 01 
Suposta má fé por parte do bilheteiro 01 
Denúncia por suposta ingerência de empregados 01 
Suposta excesso na apreensão de cartão por empregado estação 01 
Suposta irregularidade em LM 01 
CTPS não devolvida 01 
Conduta inapropriada chefia OPES 01 
Suposto ato de improbidade 01 
Empresa não compensa trabalho em feriados 01 
TOTAL 19 

 
 
 
V. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC 
 

No ano de 2019, foram recebidas 310 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 Folhas Individuais de Presença – FIP de empregado 79 
Dados acerca de desconto de dias parados em greve de empregado do Metrô-DF 46 
Fluxo de passageiros 15 
Fichas Financeiras de empregado do Metrô-DF 12 
Dados técnicos sobre o Sistema Metrô-DF 11 
Metodologia e critérios de reenquadramento no PES 2013 10 
Cópia de processo 10 
Informações acerca de concurso público 09 
Resposta de pleito inserida no SEI-GDF por empregado do Metrô-DF 07 
Cópia de Comunicado de Atendimento ao Usuário - CAU 06 
Cópia de documentos relativos a empregado do Metrô-DF 05 
Declaração de desapropriação de imóvel 05 
Dados acerca de desconto de DSR de empregado do Metrô-DF 04 
Declaração de tempo de serviço de ex-empregado do Metrô-DF 04 
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Cópia de Boletim de Ocorrência da Divisão de Segurança - OPSG 04 
Documento comprobatório de benefício do INSS de empregado do Metrô-DF 03 
Quantitativo de empregados da operação 03 
Dados acerca da Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal PMU-DF 03 
Solicitação de imagens de Circuito Fechado de Televisão - CFTV do Sistema Metrô-
DF 03 

Cópia de pasta funcional de ex-empregado do Metrô-DF 03 
Cópia de Registro de Observação para Acompanhamento – ROA de empregado do 
Metrô-DF 02 

Cópia de documento contendo atribuições do cargo Agente de Estação 02 
Cópia de contratos 02 
Cópia de tabelas salariais do Plano de Emprego e Salários – PES/2010 e Plano de 
Cargo e Salários – PCS/2013 02 

Informações acerca de aplicação de recursos no Metrô-DF 02 
Dados de Pregão Eletrônico no Metrô-DF 02 
Cópia de ata de reunião do Conselho de Administração do Metrô-DF 02 
Documentos que definiram horário de funcionamento do Metrô-DF aos domingos (das 
07h às 19h) 02 

Esclarecimentos acerca de retorno de jornada de trabalho de 8 horas para os pilotos 
do Metrô-DF 01 

Cópia de Prontuário Médico de empregado 01 
Cópia de Registro de Acidente de Trabalho - RAT de empregado do Metrô-DF 01 
Cópia de Contrato de Trabalho de empregado do Metrô-DF 01 
Dados de progressão por antiguidade de empregado do Metrô-DF 01 
Dados acerca de devolução de complemento salarial de engenheiros do quadro de 
empregados do Metrô-DF 01 

Dados sobre denúncia contra empregado do Metrô-DF 01 
Dados de recurso administrativo de empregada do Metrô-DF 01 
Acesso a Processo Administrativo de Empregado do Metrô-DF 01 
Dados acerca de procedimento e legalidade em notificação de PAD a empregado do 
Metrô-DF 01 

Informações acerca de registro de denúncia no Sistema Ouvidoria 01 
Dados acerca de licença paternidade de empregado do Metrô-DF 01 
Declaração de não pagamento de auxílio natalidade de empregada do Metrô-DF 01 
Documentos relativos a indenização de transporte no Metrô-DF 01 
Documentos relativos a quebra de caixa no Metrô-DF 01 
Cópia de parecer jurídico acerca de abertura de caixa na bilheteria do Metrô-DF 01 
Dados acerca de solicitação de mudança de horário de empregado do Metrô-DF 01 
Lista de empregados no cargo Inspetor de Tráfego e etapa que se encontram na 
tabela salarial 01 

Documento em que constam atribuições do cargo de Inspetor de Estação 01 
Cópia de documento de nomeação e exoneração de função de empregado do Metrô-
DF 01 

Base legal para gratificação de titulação no Metrô-DF 01 
Cópia de convocação de empregado para trabalhar em feriado 01 
Dados acerca de empregado do Metrô-DF possuir CNPJ 01 
Declaração de jornada de trabalho de empregado do Metrô-DF 01 
Dados de greves dos empregados do Metrô-DF 01 
Dados de quantitativo de auxílio de empregados do Metrô-DF a deficientes visuais, 
cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida etc. 01 

Dados acerca de acessibilidade nas estações do Metrô-DF 01 
Dados acerca do Plano de Previdência Privada do Metrô 01 
Cópia de documento relativo a carta protocolada de candidato em concurso público 
do Metrô-DF 01 

Informações sobre falha no Sistema Metrô-DF 01 
Dados acerca de funcionamento do sistema Metrô-DF 01 
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Dados acerca de funcionamento de equipamentos (elevador) em estação do Metrô-
DF 01 

Quantitativo de bloqueios (“catracas”) nas estações 01 
Dados acerca de gestão de risco no Metrô-DF 01 
Informações acerca de bicicletários (paraciclos) no Metrô-DF 01 
Cópia de formulários de registro do Posto Central de Objetos Achados e Perdidos 01 
Acesso aos dados da Pesquisa de Satisfação 2018 01 
Dados de gastos nas estações (água, energia, manutenção, material e investimento) 01 
Dados de arrecadação com publicidade 01 
Dados de legislação e processo orçamentário no Metrô-DF 01 
Dados sobre despesas e custos do Metrô-DF 01 
Valor com manutenção dos trens por conta de vandalismos 01 
Cópia das Demonstrações Contábeis do Metrô-DF de 2008 a 2012 01 
Dados acerca de indicação para Diretor de Administração do Metrô-DF 01 
Cópia de atas de reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada do Metrô-DF 01 
Cópia de Resolução da Diretoria Colegiada do Metrô-DF 01 
Nome e matrícula dos Diretores do Metrô-DF 01 
Cópia de parecer do Exército Brasileiro solicitado pelo Metrô-DF 01 
Orientação do Jurídico acerca do carro exclusivo fora do horário de pico 01 
Projeto de disponibilização de wi-fi e de tomadas elétricas no sistema Metrô-DF 01 
Dados acerca de fiscalização de empresa terceirizada pelo Metrô-DF 01 
Cópia de normas internas do Metrô-DF 01 
TOTAL 310 

 
 
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 2019 a Ouvidoria apoiou os passeios no sistema, que passaram a ser tratados pelo 

Programa Educação nos trilhos, junto à Divisão de Desenvolvimento em Recursos Humanos - 

ARHD . Conforme o programa, foram atendidos 363 visitantes, de 11 Instituições de Ensino, 

em passeios realizados no sistema. 

Nos meses de maio, junho, julho e agosto não houve passeios no sistema, devido ao 

movimento paredista dos empregado do Metrô-DF. 

 

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. 

Em 2019 a Ouvidoria apoiou as visitas técnicas realizadas no Complexo Administrativo 

e Operacional do Metrô-DF. Ocorreram 08 visitas técnicas ao Metrô-DF, que atenderam em 

torno de 200 visitantes.  
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Nome da Instituição/Solicitante Data Quantidade de Visitantes 

Faculdade Anhanguera de Brasília 20/11/2019 30 

Colégio Einsten (alunos de Robótica) 09/10/2019 40 

Instituto Federal de Brasília-IFB 25/04/2019 05 

Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia 19/09/2019 28 

Escola Técnica de Brasília - ETB 17/04/2019 30 

Centro Universitário - IESB 29/10/2019 30 

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília - 
ETB 

06/11/2019 – 
13/11/2019 30 

Centro de Ensino Grau Técnico 26/03/2019  19 

TOTAL 212 

 

C) PESQUISAS DE OPINIÃO 
Instrumento aplicado anualmente junto aos usuários, com objetivo de conhecer seu 

perfil, suas expectativas e suas 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.* 

2019 – Não foi necessário realizar comunicações por meio de cartas. 
 

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 2019 não houve solicitação de Carteira do Usuário Menor 

Desacompanhado. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ressalta-se mais uma vez, com satisfação de dever cumprido, o prêmio recebido por 

esta Ouvidoria no tocante ao Índice de Transparência Ativa de 100%. Pauta positiva que 

contribui para maior comprometimento da equipe frente às diretrizes estabelecidas para a Lei 

de Acesso à Informação – LAI. 

Decorrente do desempenho e profissionalismo da equipe, a Ouvidoria manteve no ano 

de 2019 um olhar especial no fortalecimento do seu papel institucional, mediante aquisição de 

novos computadores e aparelhando o callcenter com telefones modernos, o que contribui 

como suporte para reformulação dos procedimentos internos, relatórios gerenciais, 

capacitação dos atendentes. 

Ressalta-se, ainda, a iniciativa da ATI na implantação da plataforma digital para 

smartphones (app METRÔ-DF), onde os usuários passam a contar com informações sobre o 

estado de operação do serviços em tempo real, tempo de espera pelos trens, informações 

sobre as estações e suas localizações, dentre outros, o que muito contribui para dissiminação 

da informação, desafogando as demandas junto a Ouvidoria. Destaca-se que as Interfaces 

das áreas do METRÔ-DF refletem diretamente na melhoria dos serviços prestados a 

população. 

Outra parceria que merece destaque e complementa as atividades da Ouvidoria, é a 

operação dos painéis de intervalos, que, assim como o aplicativo da companhia, contribui de 

forma ativa para melhoria dos serviços. 

Registra-se também a participação da Ouvidoria em atividades e projetos sociais da 

companhia, como Visitas Técnicas ao METRÔ-DF e Viagens programadas no sistema, que 

tem fim educativo aos participantes. 

A Ouvidoria trabalha, ainda, na realização de trâmite para licitação visando a  

contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação junto aos 

usuários, processo este que está em andamento e com expectativa de realização até março 

de 2020. 

Em relação às manifestações recebidas, assim, como observado em 2018, merece 

atenção o crescimento do número de registros de insatisfação quanto as ocorrências de 

anormalidades técnicas e Incidentes Notáveis no sistema. 

Permenecem elevados o número de registros acerca da falta de fiscalização do 

sistema no que diz respeito a homens utilizando o carro exclusivo, usuários sentados no piso 

causando transtornos aos demais, assim como ambulantes e pedintes. Ainda relacionado a 

atuação dos empregados, registra-se considerável número de queixas em relação ao 
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atendimento dos empregados nas estações, assim como, a demora no reparo de 

equipamentos (escadas rolantes e elevadores) nas estações. 

Também continuam sendo objeto de queixa dos usuários a insatisfação com o sistema 

de ventilação dos trens, má qualidade do sistema de áudio notada nos trens da frota 1000 e 

demora no reparo de equipamentos pertencentes ao sistema de integração SBA DFTrans, o 

que gera insuficiência de equipamentos para acesso e consequentemente filas para ingresso 

nas estações. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Elaboração: Equipe da Ouvidoria 
 
 

 


