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Iniciando sua história em Janeiro de 1991, a Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal – METRÔ-DF foi criada com o intuito de garantir à população
um serviço de transporte público moderno, seguro e e ciente, com o uso de
energia renovável em seu sistema motriz, reforçando seu papel de empresa
pública comprometida com os impactos socioambientais decorrentes de sua
atividade.
Consciente da importância do papel que desempenha, o METRÔ-DF
desenvolve sua estratégia de negócio devidamente alinhada aos conceitos de
sustentabilidade. A preocupação com aspectos econômicos, sociais e
ambientais permeia a visão da empresa no processo de melhoria e expansão
do seu modelo de negócio.
Tais práticas re etem o papel do METRÔ-DF na sociedade, que vai além do
transporte de passageiros, buscando contribuir com o desenvolvimento
sustentável em amplo aspecto, levando em conta a redução das
desigualdades, promoção de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho e
ações sociais voltadas ao público em geral.
Com o objetivo de dar transparência às ações socioambientais praticadas no
ano de 2019, o METRÔ-DF traz a público este Relatório de Sustentabilidade
Anual, exercício 2019. Neste documento compartilhamos os esforços de tornar
as ações do METRÔ-DF mais e cientes e atender o crescente compromisso
global para que as corporações sejam social e ambientalmente responsáveis.
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QUEM SOMOS
Com uma força de trabalho de aproximadamente 1.241 empregados, o
METRÔ-DF é uma empresa pública de transporte público coletivo
metroferroviário atuante no Distrito Federal, com sua sede na região
administrativa de Águas Claras. Dispõe de 25 estações em operação,
integrando o Plano Piloto (Área Central e Asa Sul) à Taguatinga, Ceilândia,
Guará, Águas Claras e Samambaia sendo 15 estações de superfície e 10
estações subterrâneas, conta ainda com mais quatro estações com obras em
andamento.
Possui 32 composições, cada uma constituída de quatro carros, transportando
uma média de 160 mil usuários por dia,. O METRÔ-DF possui dois galpões na
área da sua Sede, onde são realizadas as manutenções das composições tanto
periódicas quanto corretivas.
Sua malha metroferroviária é formada por duas linhas: a Verde e a Laranja,
onde a linha Verde segue da estação Central (situada no subsolo da Rodoviária
do Plano Piloto) e vai até a estação Terminal Ceilândia, já a linha Laranja vai da
mesma estação Central até a estação Terminal Samambaia, compreendendo
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42,38 km de extensão. A estação Estrada Parque, aberta ao público em
Janeiro de 2020, é a mais nova das estações do METRÔ-DF.
O sistema opera de segunda-feira a sábado, das 5h às 23h30 e aos domingos
e feriados com horário diferenciado, sendo de 7h às 19h30.

MARCOS INSTITUCIONAIS
Vinculada à Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, o METRÔ-DF é uma
empresa com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e
autonomia administrativa.

CRIAÇÃO
Janeiro de 1991:

Grupo Executivo de Trabalho

Julho de 1993:

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Ato de Criação:

Decreto nº 15.308, de 15 de dezembro de 1993

Autorização:

Lei Distrital Nº 513 de 28 de julho de 1993

Primeiro Estatuto:

22 de fevereiro de 1994

Missão
Transportar pessoas com con abilidade, e ciência e sustentabilidade.

Visão
Orgulho do METRÔ de Brasília.

Valores
Determinação – Ação – Justiça – Cidadania – Fazer melhor
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RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
NO METRÔ-DF
O desenvolvimento sustentável é de nido como o desenvolvimento que procura
satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade
das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades, sendo
assim, para o desenvolvimento sustentável ser alcançado é crucial harmonizar
três elementos centrais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao
meio ambiente. (PNUD – ONU)
O METRÔ-DF como empresa pública, atua em sintonia com as diretrizes dos
Governos Federal e do Distrito Federal na execução de ações de diferentes
eixos, englobando condutas e realizações que levam em conta fatores sociais,
ambientais e econômicos, desde compras de material de consumo de fontes
certi cadas à modernização do sistema operacional de controle visando maior
e ciência energética e redução de manutenções corretivas, qualidade de vida
no ambiente de trabalho para o público interno a ações de cunho educacional,
cultural e de saúde para os usuários do sistema.
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ÁREA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Em 2019 a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal agrupou em um
único Grupo de Trabalho Especial - GTE os projetos já existentes na Companhia
como o Programa Metrô Sustentável, que direciona estudos e ações relevantes
a m de garantir que a operação e a expansão dos serviços de mobilidade
oferecidos sigam regras e parâmetros de manutenção do meio ambiente e
qualidade de vida com a devida prestação de serviços à população, o
Programa Metrô Solidário, que busca vivenciar a cidadania, promovendo e
apoiando ações sociais aos usuários do sistema metroviário juntamente com
entidades públicas, o terceiro setor, próprios usuários, empregados,
voluntários e a comunidade, para despertar os valores de solidariedade e, o
Programa Qualidade de Vida, com o objetivo de desenvolver um conjunto de
ações interligadas que compreendam o aperfeiçoamento e inovações
gerenciais e estruturais no ambiente do trabalho para a conquista de condições
favoráveis ao desenvolvimento humano nas suas dimensões biológica (físico),
psicológica (mental) e social.
Este grupo, o GTE Projetos Especiais, é responsável por gerir os projetos
descritos e articular junto às demais áreas da empresa as diretrizes,
campanhas, ações e eventos de cunho socioambiental, bem como

rmar

parcerias visando melhor integração empresa-população-empregados-meio
ambiente, garantindo assim relevância da Companhia na sociedade.

PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
SOCIAL

Programa Jovem Aprendiz
Instrumento de inclusão social, o Programa Jovem Aprendiz é voltado para
estudantes da rede pública com idade entre 14 e 21 anos e que estejam
matriculados do ensino fundamental ao ensino médio, tem por objetivo ampliar
a possibilidade de inserção de jovens no mercado de trabalho, visando um
futuro mais promissor àqueles que dão os primeiros passos no mercado de
trabalho.
A Companhia atende 17 jovens aprendizes através de contrato com a empresa
RENAPSI. Por um período de dois anos, os jovens aprendem e praticam a
sistemática de trabalho na Companhia e participam de cursos e capacitações
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com temas diversos, voltados para a aprendizagem pro ssional e cidadania
como: leis trabalhistas, ética, mercado de trabalho, valores humanos,
ferramentas digitais e gestão administrativa.

Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
O METRÔ-DF busca permanentemente a melhoria da Qualidade de Vida no
Trabalho promovendo ações para o desenvolvimento pessoal e pro ssional dos
empregados. Desta forma, o METRÔ-DF implantou e desenvolveu ações e
programas distintos visando ampliar o grau de satisfação de seus empregados
no ambiente laboral, melhorias das condições ambientais, promoção de saúde
e segurança, integração e desenvolvimento pessoal.
A Companhia conta com o Setor Psicossocial, atuando na promoção da saúde
mental e prevenção de doenças ocupacionais dos empregados do METRÔ-DF
por meio de ações especí cas que estimulem o bem-estar daqueles e os
resultados organizacionais. Durante o ano de 2019 foram desenvolvidos
programas de acompanhamento psicológico e social a todos os empregados
encaminhados ou que procuraram espontaneamente o serviço, propiciando
acolhimento e orientação a m de promover o bem-estar e a saúde mental no
ambiente de trabalho. O acompanhamento psicossocial oferecido caracterizase por ser uma intervenção breve, pontual e de caráter temporário com
atendimentos a empregados, familiares e orientações a che as.
Dentro deste escopo, destacam-se também a intervenção Roda da Vida,
permitindo aos participantes realizar avaliações pessoais sobre a condução
da própria vida, por meio da re exão sobre as áreas fundamentais de sua
experiência diária gerando autoconhecimento e autogestão; o Programa de
Prevenção ao Suicídio, atividade que buscou prevenir tentativas de suicídio
entre os empregados do METRÔ-DF por meio de um espaço de acolhimento,
troca de experiência e divulgação de material educativo sobre a temática.
Além disso, procurou-se auxiliar os empregados a identi car sinais, sintomas e
comportamentos que sugerem risco a m de criar uma cultura de cuidado
mútuo na Companhia; Plantão Psicossocial nas Estações: ação que promoveu
um espaço de escuta, acolhimento e orientação nas estações com o intuito de
alcançar os empregados da OPE que estão descentralizados do CAOComplexo Administrativo e Operacional da Companhia. No plantão, buscouse auxiliando os empregados a re etirem e buscarem novas maneiras de lidar
com suas di culdades e colaborar no desenvolvimento de uma cultura
organizacional que preze pelo cuidado mútuo e seja socialmente responsável;
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Programa de prevenção e gerenciamento dos transtornos por uso de álcool e
outras drogas – DESPERTAR: foi elaborado por um grupo de Trabalho Especial
ao longo de todo o ano de 2019, como parte das ações de Prevenção e
Promoção em Saúde Mental do empregado, o projeto instrumentaliza a
empresa em seus diversos níveis para prevenir e gerenciar a incidência e a
recorrência de transtornos mentais e comportamentais em decorrência do uso
de álcool e/ou outras drogas, tendo em vista a previsão do programa no
Planejamento Estratégico da Companhia, a demanda é atendida pelo setor
referente à temática.

Segurança do Trabalho
Dentre as ações de Segurança do trabalho em 2019, destacam-se:
Elaboração de Relatórios de Inspeção de Segurança do Trabalho
Foram gerados 74 Relatórios de Segurança do Trabalho, resultados de
Inspeções que são realizadas periodicamente nas instalações da empresa
como estações, Complexo de Manutenção, Subestações de energia, via
operacional, canteiros de obras, trens e pátios, com o objetivo de prevenir os
acidentes de trabalho, na proposição de medidas de correção de condições
inseguras em equipamentos e ou atividades operacionais e/ou de
manutenção, realizadas no METRÔ-DF por seus empregados e/ou de
empresas terceirizadas.
Análise de Acidentes do Trabalho e abertura de CAT.
Foram registrados 23 acidentes de Trabalho com empregados do METRÔ-DF.
Acompanhamento de Perícias Judiciais e Elaboração de Pareceres Técnicos.
Prestou-se

Assistência Técnica e Emissão de Contralaudos para

assessoramento da Procuradoria Jurídica.

Projeto de dança para os empregados
A Gerência de Projetos Especiais do METRÔ-DF com o objetivo de promover o
bem-estar físico, mental e social dos empregados da Companhia desenvolve
ações que motivam o empregado a buscar, de forma contínua, a prática de
hábitos saudáveis.
O METRÔ-DF trás para o mundo da dança cada vez mais pessoas de todas as
idades, mostrando, na prática, toda vivência apaixonante desta arte.
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Excelente em todos os aspectos, a dança é uma atividade que desperta muito o
interesse das pessoas por ser divertida, dinâmica e melhorar a qualidade de
vida, principalmente no sentido da busca por autoestima, harmonia,
entusiasmo e interação social.
As aulas de danças são destinadas aos empregados do METRÔ-DF e ocorrem
duas vezes por semana em uma sala da Escola Metroferroviária (Centro de
Treinamento Tereza Eeico) no Complexo Administrativo e Operacional (CAO),
sem taxas de inscrição e sem custo aos participantes.

Treinamentos de Segurança do Trabalho
O treinamento da NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM
ELETRICIDADE, foi promovido pela equipe de segurança do trabalho, com a
participação de 134 empregados do METRÔ-DF, assim como o de
FORMAÇÃO DA CIPA, com 38 participantes.

Engenheiros e Técnicos de

Segurança do Trabalho participaram dos Cursos de NR-35 TRABALHO EM
ALTURA e de HIGIENE OCUPACIONAL INSTRUMENTAL.

Assessoramento da CIPA e da SIPAT
A Companhia possui 03 CIPAs que são constantemente assessoradas pela
Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, quanto à promoção de
reuniões mensais, inspeções de segurança e realização da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT.

Estudo e Especi cação Técnica de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI
Constantemente são revisadas as especi cações técnicas dos EPI indicados aos
empregados da Companhia.

Elaboração e execução do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA
São realizadas inspeções em todos os postos de trabalho e ambientes
frequentados por empregados do METRÔ-DF com vistas a estudos técnicos
para prevenção de riscos de Agentes Físicos, Químicos ou Biológicos à saúde
ocupacional.
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CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é um instrumento que
todos os trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes e de
doenças no seu ambiente de trabalho. O objetivo maior da CIPA é, portanto, a
promoção e a prevenção da segurança e da saúde no horário do labor.
A formação dessa comissão é obrigatória para as empresas privadas,
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e
indireta, instituições bene centes, associações recreativas, cooperativas, bem
como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. As
empresas que possuem até 20 funcionários não tem a obrigação de construir
um grupo de cipeiros, mas são obrigadas a promover o treinamento de um
funcionário elegido para atender todas as disposições normatizadas.
Regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e pela Norma
Regulamentadora NR5, a organização dessa comissão interna se dá por meio
de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o
dimensionamento previsto no Guia Trabalhista, ressalvadas as alterações
disciplinadas em atos normativos para setores econômicos especí cos.
De maneira geral, as CIPAs estão bem atuantes, realizaram reuniões e
inspeções nas instalações da Companhia com a emissão de relatórios com
vistas à Prevenção de Acidentes e Doenças, assim como melhorias nos
Ambientes de Trabalho. As CIPAS LESTE e OESTE geraram demandas nas
estações e vias operacionais, enquanto que a CIPA CAO nos prédios
Administrativos, nos Galpões da Manutenção e no Pátio Águas Claras dentre
as melhorias citamos:
Ÿ

Limpeza de Entulhos de pequena obra na Estação Terminal Samambaia;

Ÿ

Disponibilização de Álcool Gel nos locais de trabalho do Complexo
Administrativo e Estações Operacionais;

Ÿ

Disponibilização de Cofres para guarda de coletes nas Inspetorias de
Segurança Operacional;

Ÿ

Reforma da Guarita Principal do CAO;

Ÿ

Desalojamento de Pombos em área localizada no Centro Administrativo e
Operacional - CAO (1ª Etapa);

Ÿ

Mapas de Riscos do Trabalho do Complexo Administrativo e Operacional CAO;

9
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
NO METRÔ-DF

Ÿ

Inspeções sobre as condições ambientais de trabalho (NR-17), no CAO;

Ÿ

Substituição de Tampas de Concreto Armado dani cadas no
Estacionamento do CCO;

Ÿ

Substituição de Máquina de café com risco grave e iminente à segurança e
saúde dos trabalhadores, na Copa do CAO;

Ÿ

Realização do 1º Dia de Saúde do Metroviário no CAO;

Ÿ

Condições dos Vestiários e Refeitório localizados no CAO;

Ÿ

Comemoração do Dia Internacional da Mulher - 2019 no CAO;

Ÿ

Risco de queda durante o transporte dos empregados do METRÔ-DF;

Ÿ

Reforma da lombada da entrada do CAO.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT 2019,
promovida pela Comissão Organizadora em parceria com a empresa
contratada MPE Engenharia e outros parceiros, realizou palestras, exposição
de produtos, oferecimento de serviços de saúde, beleza e bem estar, contou
ainda com oferecimento de coffee breaks, confecção de camisetas e brindes
para os empregados do METRÔ-DF e da MPE Engenharia.

Projeto Corporativo Saúde nos Trilhos
O projeto tem por objetivo promover ações informativas e de conscientização
aos empregados e à população usuária do sistema metroviário sobre a
prevenção e preservação da saúde para uma melhor qualidade de vida
enquanto ação de responsabilidade social da empresa.
Entidades privadas e órgãos públicos promovem ações de saúde nas
dependências do Metrô durante todo o ano.
O Metrô oferece a cessão de espaço sem ônus, com avaliação da área
comercial da Diretoria Financeira e Comercial e da Assessoria de
Comunicação (quando há material publicitário), sendo permitida a divulgação
da logomarca do parceiro em 15% do material/espaço.
Durante o ano de 2019, o projeto contou com valiosas parcerias promovendo
as seguintes ações:
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Saúde nos Trilhos em parceria com o SESC
Ÿ

24, 25 e 31 de janeiro – Estação Central - Orientações sobre câncer;
Orientação sobre a Vitamina D e alimentação saudável.

Ÿ

04 de fevereiro – Estação Central e Estação Praça do relógio - Campanha
nacional sobre câncer do UICC "Eu sou, eu vou".

Ÿ

14 e 15 de fevereiro – Estação Galeria - Prevenção DST.

Ÿ

07 e 08 de março – Estação Shopping – Prevenção ao câncer de útero;
Alimentação saudável.

Ÿ

18 e 19 de abril – Estação Galeria – Prevenção de doenças
cardiovasculares e diabetes.

Ÿ

15, 16 e 17 de maio – Estação Central – Prevenção ao câncer de mama e
colo uterino; Câncer bucal e saúde bucal.

Ÿ

12, 13 e 14 de junho – Estação Galeria – Prevenção de violência a pessoa
idosa; Ação para estimular a doação de sangue.

Ÿ

18 e 19 de julho – Estação Galeria – Hidratação; Prevenção de doenças
infectocontagiosas e hepatites virais.

Ÿ

22 e 23 de agosto – Estação 112 Sul – Estímulo ao aleitamento materno;
Prevenção de violência contra a mulher.

Ÿ

12 e 13 de setembro – Estação Shopping – Prevenção ao suicídio;
Prevenção ao abuso de tabaco, álcool e outras drogas.

Ÿ

10 e 11 de outubro – Estação Galeria – Prevenção ao câncer de colo
uterino; Saúde bucal.

Ÿ

07 e 08 de novembro – Estação 108 Sul – Prevenção do câncer de próstata;
Prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes.

Ÿ

05 de dezembro – Estação 112 Sul – Prevenção da AIDS e doenças e
infecções sexualmente transmissíveis.

Saúde nos Trilhos em parceria com o CETESI - Centro Técnico em
Saúde e Informática
Ÿ

22 de fevereiro – Estação Praça do Relógio

Ÿ

Distribuição de materiais informativos e educativos a respeito de
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comportamentos saudáveis, promoção à saúde e prevenção de doenças
infectocontagiosas e crônicas;
Ÿ

Atendimento aos usuários e servidores do METRÔ-DF – aferição de pressão
arterial, mensuração de glicemia capilar;

Ÿ

Avaliação nutricional e orientações que promovam hábitos saudáveis de
alimentação.

Ÿ

12 de agosto – Estação Praça do Relógio

Ÿ

Distribuição de materiais informativos e educativos a respeito de
comportamentos saudáveis, promoção à saúde e prevenção de doenças
infectocontagiosas e crônicas;

Ÿ

Atendimento aos usuários e servidores do METRÔ-DF – aferição de pressão
arterial, mensuração de glicemia capilar;

Ÿ

Avaliação nutricional e orientações que promovam hábitos saudáveis de
alimentação.

Saúde nos Trilhos em parceria com a Unidade de Saúde Básica nº
10 de Ceilândia.
Ÿ

25 de março – Estação Ceilândia Centro – Ação "Todos Juntos Contra a
Tuberculose" - Ação de prevenção, promoção e atenção à saúde,
orientações sobre Tuberculose ao público usuário do Metrô DF.

Saúde nos Trilhos em parceria com o HOB - Hospital
Oftalmológico de Brasília
Ÿ

10 de junho – Estação Central – Ação "Programa Olho Vivo" - Comemorou
o dia da saúde ocular, cuja ação alertou a população sobre os riscos de
doenças oculares, conscientizando sobre a importância da realização do
check-up oftalmológico regularmente, exame gratuito de aferição da
pressão intraocular e teste de proteção UVA/UVB de óculos escuros.
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Saúde nos Trilhos em parceria com o ICESP
“Projeto Cuidar Icesp”
O Projeto Cuidar visa levar, gratuitamente, serviços de saúde e Assistência
Jurídica a toda população por meio dos acadêmicos e professores dos cursos
de saúde e direito. São serviços básicos e rápidos, tais como; aferição da
pressão arterial, teste de glicemia, tipagem sanguínea, exercícios rápidos de
sioterapia, orientações sobre automedicação e assistência jurídica.
Os eventos ocorreram nas datas:
Ÿ

24 de abril – Estação Asa Sul;

Ÿ

29 de maio – Estação Guará;

Ÿ

26 de junho – Estação Ceilândia Centro;

Ÿ

31 de julho – Estação Águas Claras;

Ÿ

28 de agosto – Estação Feira;

Ÿ

25 de setembro – Estação Furnas;

Ÿ

30 de outubro – Estação Taguatinga Sul;

Treinamento e Capacitação
Responsável por gerir os treinamentos e capacitações no METRÔ-DF, a Escola
Metroviária, setor vinculado à Diretoria de Administração, ofertou aos
empregados um total de 223 treinamentos no ano de 2019, onde participaram
1.205 treinandos, totalizando 4.638 horas/aulas, promovendo a renovação e
atualização do conhecimento e práticas aos empregados, a m de garantir
uma prestação de serviço de qualidade aos usuários do sistema.

Metrô Solidário
Tem por objetivo apoiar e divulgar projetos sociais e culturais, incentivando os
usuários a vivenciar a cidadania através da realização de ações, em parceria
com os setores público e privado, além das organizações da sociedade civil, e
despertar junto à comunidade, os valores de solidariedade e inclusão social,
de forma a fortalecer a imagem do METRÔ-DF como uma empresa exemplo em
participação social, proporcionando no ano de 2019 as ações e eventos
listados a seguir.
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Campanha de Carnaval "Hora de Cair na Folia, Só Não Vale
Quebrar o Metrô".
O METRÔ-DF, em parceria com a Secretaria de Cultura, Subsecretaria de
Políticas de Direitos Humanos, Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUS,
Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes – SUBCRIANÇA,
Secretaria de Estado de Educação – SEEDF e CAESB promoveu a Campanha
de Carnaval "Hora de Cair na folia, só não vale quebrar o Metrô".
O lançamento da Campanha ocorreu em 27 de fevereiro, quando as crianças
entraram no trem na Estação Shopping e seguiram para a Estação Central,
onde foram recepcionados pelo Super Herói da Faixa Amarela (personagem
do Metrô). Na Estação Central, receberam lanche e assistiram ao evento de
lançamento das campanhas. Em seguida, uma peça teatral infantil sobre
"Orientação e Prevenção Contra as Drogas".
A campanha teve o objetivo de promover conscientização na população por
um carnaval seguro, com respeito ao próximo e sem vandalismo. No ano de
2018, durante o período, a Companhia teve um prejuízo aproximado de R$
50 mil com vidros das janelas e portas quebrados, acionamento do botão soco
sem necessidade e de extintores de incêndio.

Batalha do Metrô – Brasília 59 Anos
A Batalha do Metrô – Brasília 59 anos foi a 1ª edição da Batalha individual de
Break Dance, evento que integra a programação anual do Metrô Solidário. O
acontecimento que aconteceu em 24 de abril na Estação Central do METRÔ-DF,
marcou a presença do Hip Hop na comemoração do Aniversário de Brasília e o
do Dia Internacional da Dança.
Apresentaram-se no evento, MCs, DJs, Breakdancers e bailarinos da Rodrigo
Cruz Cia de Dança. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal do turno
matutino e vespertino do Projeto Educação nos Trilhos, do Colégio Dom Bosco
de Brasília e do Centro Comunitário São Lucas também estiveram presentes.
A batalha de MCs no turno matutino contou com 4 (quatro) participantes
batalhando em rima através de temas previamente sorteados ou sugerido pelos
alunos. O Sr. Sandoval Júnior, "MC Sanduba", apresentou o evento e o Sr.
Cândido Jorge, "B-Boy Cândido Stance" foi o DJ responsável pela seleção das
músicas e reprodução do som criando a sintonia entre o público e os MCs.
No período da tarde, dançarinos se inscreveram para a batalha de Break
Dance.

14
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
NO METRÔ-DF

Processo Seletivo Festival COMA 2019
Realização do processo seletivo de pessoas com de ciência para trabalharem
na 3ª Edição do Festival CoMA – Convenção de Música e Arte na Estação do
Metrô 112/212 Sul, no dia 24 de julho. A ação é fruto de uma parceria da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, por meio da Gerência de
Acessibilidade e Oportunidade de Trabalho, unidade vinculada a
Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, com o
METRÔ-DF e a organização do evento CoMA, visando à inclusão de pessoas
com de ciência em postos de trabalho.

Exposição Artesanal FUNAP
Exposição de produtos artesanais confeccionados por internas do Complexo
Penitenciário da PAPUDA, nas o cinas mantidas pela Fundação de Amparo
ao Trabalhador Preso-FUNAP/DF na estação do Metrô da 112 Sul, no dia 06
de setembro.
O evento fez parte da programação em comemoração ao aniversário da
Fundação que completa 32 anos em 2019.

Setembro Amarelo
Atividade de Prevenção ao Suicídio promovido pela CAPS AD Ceilândia, em
alusão ao Setembro Amarelo. O evento que abriu espaço para divulgação
sobre o tema prevenção ao suicídio, alertando a população da importância da
discussão sobre o assunto, ocorreu na Estação Ceilândia Centro, na data de 19
de Setembro de 2019.

Mobiliza Mulher
Ação "Mobiliza Mulher", em comemoração ao aniversário da Lei Maria da
Penha, sancionada em 07/08/2006. A citada ação mobilizadora teve por
objetivo disseminar os serviços prestados pela Secretaria de Estado da Mulher
do Distrito Federal – SMDF, bem como de prevenção à Violência Doméstica,
por meio da distribuição de material informativo à população.
Foi realizada a distribuição de material informativo de combate à violência
contra a mulher na Estação 102 Sul em 3 (três) dias distintos. 13, 20 e 27 de
agosto de 2019.
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2ª Edição do Dia D - Inclusão de Pessoas com De ciência no
Mercado de Trabalho
A ação realizada pela Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de
Igualdade Racial, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e com o
Ministério Público do Trabalho, teve o objetivo precípuo de inserção das
pessoas com de ciência no mercado de trabalho. Assim, o espaço foi utilizado
por empresas, que

zeram os processos seletivos por meio de stands de

atendimento, utilização de banners de identi cação de cada empresa, mesas e
cadeiras, uso de som ambiente para divulgação, em tempo real das vagas
disponíveis, distribuição de brindes e oferta de massagem express gratuita aos
candidatos.
A "2ª Edição do Dia D - Inclusão de Pessoas com De ciência no Mercado de
Trabalho", no espaço da Estação 112 Sul, nos dias 29 e 30 de agosto de
2019.

Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar
A ação social, gratuita e sem ns lucrativos referente ao Dia Nacional da
Reanimação Cardiopulmonar foi realizada pela Liga Acadêmica de
Enfermagem de Trauma, Emergência e Simulação-LAETES da UDF-Centro
Universitário com o objetivo de oferecer à população o conhecimento básico
da prática de ressuscitação cardiopulmonar, devido qualquer pessoa pode
aprender os passos simples de como salvar uma vida.
O evento contou com Enfermeiros e acadêmicos de Enfermagem, assim como
outros pro ssionais de saúde, devidamente treinados nas habilidades
exigidas, que irão repassar aos visitantes os protocolos referentes a cada
assunto abordado.
A atividade aconteceu no dia 24 de agosto de 2019, sábado, na Estação
Central.

RCP Somente com as Mãos
O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal realizou a ação "RCP somente
com as mãos", no dia 23 de setembro de 2019 na Estação Central com o
objetivo oferecer à população o conhecimento básico da prática de
ressuscitação cardiopulmonar.
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Dia de Luta da Pessoa com De ciência
Solenidade realizada pela SEJUS - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
do Distrito Federal em Comemoração ao Dia de Luta da Pessoa com
De ciência, dia 27 de setembro de 2019, Estação do Metrô 112 Sul.

Comemorações do Dia do Idoso
Prestação de serviços sociais de atendimento e orientação voltados à pessoa
idosa e algumas atividades de entretenimento, tais como música, dança e
capoeira ocorrida no dia 01/10/2019 na Estação 112 Sul, organizada pela
Subsecretaria de Políticas do Idoso.

Des le Social – ARTSE
A Associação dos Artistas de Sobradinho e Entorno - ARTSE realizou a ação
social de des le de moda com trinta peças em média, resultante de o cina de
Batik, demonstrando o caráter produtivo dos portadores de distúrbios ou
dependência química e os resultados palpáveis da arte terapia no que se refere
à reinserção social e transformação produtiva.
A ação com apresentação da banda Macarius Fusion e des le de moda foi
ministrada pelo artista plástico e arte terapeuta Tom Mello na Estação 112 Sul,
no dia 04 de outubro de 2019.

UIVO 2019
O evento "Uivo 2019 - Lançamento de coletânea de música guaraense"
ocorreu no dia 16 de novembro de 2019, na parte externa da estação
Guará.
Houve apresentações musicais, no m da tarde na parte externa da estação. O
evento gratuito e adequado a todos os públicos promoveu a distribuição de
discos do projeto gratuitamente no dia da ação.
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Dia Mundial da Filoso a – O Simbolismo nas Grandes Obras do
Renascimento
Realização de palestra "O simbolismo nas grandes obras do renascimento"
organizada pela Nova Acrópole fez parte das comemorações do Dia Mundial
da Filoso a 2019 que teve o tema "O simbolismo nas grandes obras do
Renascimento".
O evento ocorreu no

dia 20 no auditório do Complexo Administrativo e

Operacional do METRÔ-DF (CAO). Houve a participação de público externo e
a ação foi totalmente gratuita.

Passeio com Estudantes
Realização de um passeio gratuito para 60 estudantes especiais do Centro de
Ensino Fundamental 01 do Gama no dia 28 de novembro de 2019.

Novembro Azul
Realização de evento no dia 29 de novembro de 2019 na Estação Furnas pela
Administração Regional de Samambaia.
O Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de
novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de próstata e na ocasião foram ofertados serviços de atendimento de
testes rápidos de glicemia, aferição de pressão arterial, pedido PSA,
informações sobre HIV/DSTs e distribuição de preservativos.

Feira de Artesanato do Programa Pró-vítima
Realização de Feira de Artesanato na área livre da Estação Shopping, no dia
05 de dezembro de 2019.
A ação promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal – SEJUS faz parte do projeto "Banco de Talentos" que é uma iniciativa
sem ns lucrativos, no âmbito do Programa Pró-Vítima, que tem por objetivo
apoiar o empreendedorismo e empoderar economicamente as mulheres
atendidas nos núcleos do programa.
O Pró-Vítima é um programa de atendimento de psicologia e de assistência
social voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica,
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física, sexual e institucional, e seus familiares. É ofertado pela Secretaria de
Justiça e Cidadania - SEJUS, por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de
Violência – SUBAV.
Ao buscar o programa, as vítimas são acolhidas e orientadas sobre seus
direitos socioassistenciais, além de participarem de sessões de terapia de
apoio individual, com foco na violência vivenciada, para o restabelecimento
do equilíbrio mental e emocional.

Des le Beleza Negra
A produtora Beco da Coruja Produções LTDA ME realizou a ação cultural,
gratuita e sem ns lucrativos "Des le Beleza Negra" de modo a apresentar
modelos negros de Brasília às passarelas, além de enaltecer a cultura afro e
promover a diversidade negra do Brasil.
O evento, idealizado pela produtora de moda e estudante de Direito Dai
Schmidt, acontece desde 2012 em Brasília. Dai explica que a ideia surgiu
como um protesto ao mercado. "No início, o evento foi um contraponto ao
Capital Fashion Week. Uma forma de protesto para pedir a participação de
mais negros no mercado da moda". A ação ocorreu no dia 20 de dezembro de
2019, na Estação 112 Sul.

Exposição Embaixada do Equador
A exposição de fotogra as sobre Quito capital do Equador, realizada pela
Embaixada daquele país cou exposta na Estação Galeria durante todo o mês
de dezembro.

Projeto Corporativo Educação nos Trilhos
O Projeto administrado pela Escola Metroviária do Distrito Federal e com apoio
do GTE – Projetos Especiais do Metrô tem por objetivo formar o comportamento
do cidadão como usuário do sistema metroviário, bem como, desenvolver
atitudes que visam à segurança individual e coletiva em prol da construção de
uma mobilidade urbana sobre trilhos enquanto espaço público, democrático e
equitativo. O público-alvo são alunos das escolas públicas do Distrito Federal
coma faixa etária de 8 a 10 anos e alunos de ensino especial (com de ciência)
sem limite de faixa etária. O Metrô oferece uma franquia de viagens, equipe
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de instrutores e de segurança, atividades lúdicas com os personagens Palhaço
Paçoca, Charles Chaplin e Super-herói da Faixa Amarela.

Plano de Previdência Privada
Os Planos de Previdência Privada são tipos de investimentos feitos enquanto as
pessoas estão em idade produtiva, onde poupa-se certa quantia visando uma
renda mensal melhor do que somente o recurso que a aposentadoria paga pelo
Governo, ao nal da vida.
Nos planos de previdência privada a pessoa pode escolher quanto quer
contribuir mensalmente, diferente do INSS. É possível também resgatar os
valores pagos caso desista em algum momento do Plano de Previdência
O Plano de Previdência dos empregados do METRÔ-DF teve início em
16/12/2014 e foi concebido na modalidade de Contribuição De nida e a
adesão por parte dos empregados se dá de forma voluntária Por se tratar de um
Plano jovem, ainda não paga benefícios para aposentados e pensionistas.
O Plano CD-METRÔ-DF não está exposto a riscos atuariais e tem boa saúde
nanceira, com performance historicamente acima da sua referência de
rentabilidade e tem 720 empregados participantes ativos, entre efetivos e
comissionados. A contribuição mensal do Participante, de caráter obrigatório,
é de no mínimo 3% e não há limite máximo estabelecido.
A contribuição mensal da Empresa, também de caráter obrigatório, no mesmo
percentual do participante, está limitada a 4%. A arrecadação média mensal é
de R$ 341.845,49 da Contribuição do Participante e de R$ 276.756,03 da
Companhia.

Atendimentos Emergenciais
Para garantir a segurança do público, o Corpo de Segurança Operacional
(CSO) atua nas áreas de prestação de serviço nas dependências operacionais
como estações, terminais, subestações, linhas, pátios, carros de transporte e
Centro de Controle Operacional (CCO).
O Corpo de Segurança realiza diuturnamente a supervisão de maneira
presencial como por meio de sistema de câmeras de segurança em todas as
estações e dentre suas atribuições estão: realizar atendimento de primeiros
socorros, encaminhar as vítimas de mal clínico aos hospitais; deter em agrante
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criminosos e contraventores, encaminhar pessoas em situações de risco aos
órgãos assistenciais do GDF.
Os atendimentos emergenciais realizados pelos empregados são dos mais
variados tipos, tais como: mal estar simples, pressão baixa, realização de
partos, parada cardiorrespiratória, encaminhamento de pessoas com fraturas,
vítimas de perfurações por projéteis e/ou objeto pontiagudo, entre outros.
Em alguns casos, o atendimento realizado inclui pessoas que não estão
utilizando o sistema, mas que se dirigem às estações procurando o auxílio dos
empregados da Companhia. Para os casos mais graves, o Centro de
Monitoramento da Segurança – CMS e/ou o Centro de Controle Operacional
– CCO faz o acionamento dos demais órgãos que prestam serviço emergencial
(SAMU / CBMDF) por meio do canal direto com o Centro Integrado de
Operações de Brasília – CIOB.
Cumpre notar que em 2018, o METRÔ-DF atendeu 2010 usuários dos quais
624 foram encaminhados ao serviço de emergência hospitalar. Em 2019,
foram atendidos 2425 usuários, com 792 encaminhamentos, o que representa
um aumento de 20,65% nos atendimentos em primeiros socorros realizados
pela Companhia. Já os encaminhamentos registraram um aumento de 26,92%.

AMBIENTAL
Metrô Sustentável
Com o objetivo de planejar e expandir o sistema metroviário do Distrito
Federal, o METRÔ-DF atua contemplando diretrizes de mobilidade sustentável,
a ﬁm de preservar e qualiﬁcar o espaço urbano, ambiental e cultural. Com esse
intuito, em abril de 2015 foi implantado o Programa Metrô Sustentável,
alinhando os compromissos e ações com a sustentabilidade ambiental e
empresarial com o intuito de garantir que a operação e a expansão das obras
respeitem regras e parâmetros de manutenção do meio ambiente e qualidade
de vida com a devida prestação de serviços à população.

Política de Logística Reversa e compras sustentáveis
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (estabelecida pela lei
12.305 de 2/08/2010), a logística reversa pode ser de nida como
"instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
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restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação

nal

ambientalmente adequada", trazendo como vantagem o retorno de resíduos
sólidos para as empresas de origem, evitando que eles possam poluir ou
contaminar o meio ambiente.
Permite economia nos processos produtivos das empresas, uma vez que estes
resíduos entram novamente na cadeia produtiva, diminuindo o consumo de
matérias-primas e cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o
destino dos resíduos sólidos. Governos, empresas e consumidores passam a ser
responsáveis pela coleta seletiva, separação, descarte e destino dos resíduos
sólidos (principalmente recicláveis), entre outras.
Mantendo seu compromisso com as ações de relevância sustentável, o contrato
de manutenção do sistema metroferroviário do Distrito Federal inclui em suas
cláusulas a política de logística reversa, obrigando a empresa contratada a
apresentar trimestralmente relatório comprovando a devida destinação e/ou
devolução à indústria embalagens e materiais resultantes da atividade, sejam
eles diagnosticados como resíduos perigosos ou não perigosos, sendo o gestor
do contrato e scais, responsáveis por acompanhar e garantir cada etapa do
gerenciamento dos resíduos, desde o armazenamento temporário á
destinação nal.
Atendendo ainda a Lei Distrital Nº 4.770/2012, o setor de compras impõe
como requisito de habilitação e do contrato, cláusula que exija do fornecedor a
recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não
reaproveitáveis pela administração pública e a comprovação da adoção de
práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e
processos de reutilização.

Parceria Grupo Escoteiros
O METRÔ-DF conta com parceria nos termos de Cooperação Técnica com o
Grupo Escoteiro de Águas Claras – GEAC 40, corroborando com as ações de
responsabilidade socio-ambientais desenvolvidas pela Companhia, além de
disseminar boas práticas e consciência sobre cidadania, meio ambiente e
desenvolvimento sustentável desde crianças, jovens e adultos da comunidade,
tendo o grupo escoteiro estabelecido sua sede em área verde nas
dependências da Sede da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.
O projeto contou com a participação de 107 pessoas da comunidade no ano
de 2019.
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Campanha Redução do Uso do Copo Descartável
Diante da crescente preocupação com a poluição por plástico no meio
ambiente e atendendo ao disposto na Lei Distrital Nº. 6.266 de 29/01/2019,
o METRÔ-DF promoveu campanha para redução do uso do copo descartável,
sensibilizando os empregados, colaboradores e usuários acerca das
implicações ambientais que o plástico produz, com divulgação na Intranet,
fundo de tela nos computadores, cartazes e banners e divulgação na TV Minuto
nas estações e trens para o público externo.
A Gerência de Projetos Especiais do METRÔ-DF, promoveu o evento Caneca
Consciente dentro do escopo da campanha de conscientização para redução
de uso de copos descartáveis na Companhia . No evento, parceiros da
Companhia disponibilizaram atividades variadas, como massagem,
degustação de produtos e oferecimento de bebidas diversas para os
empregados que portavam seu copo ou caneca de uso múltiplo, ou seja, não
descartáveis. Esta ação contou ainda com o emprego do papel de parede nos
computadores dos empregados e a xação do cartaz "Adote essa ideia" em
locais onde há bebedouros ou ltros.

Coleta Seletiva Solidária
Em cumprimento às disposições do art. 23 do Decreto 38.246/2017, foi
designada a Comissão Gestora da Coleta Seletiva Solidária (CGCSS) para
planejar, implantar e monitorar a coleta seletiva solidária no âmbito do
METRÔ-DF.
A Comissão foi responsável no ano de 2019 pela revisão do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Companhia, elaborado em 2015, foi
atualizado e revisto, trazendo à baila a situação atual da gestão de resíduos
sólidos na empresa, bem como levantamento da necessidade de adequação e
aquisição de materiais e ambientes, para que a coleta seletiva solidária seja
implantada em de nitivo até 31 de dezembro de 2020.

Conservação e uso racional dos recursos naturais
Objetivando a conservação e o uso racional dos recursos naturais, o METRÔDF vem procedendo de maneira a efetivar em suas dependências o correto
monitoramento e utilização de recursos, no tocante ao tema a Companhia tem
se dedicado na atuação quanto ao uso de materiais sustentáveis e certi cados
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ou sobre o sistema de reuso de água, se restringido ao emprego de tecnologia
compatível com a sua conservação e o uso racional, conforme determina o
Decreto nº 39.514/2018.
Em um comparativo entre o ano de 2019 e o ano de 2018, podemos destacar
a redução do consumo de energia elétrica de baixa tensão para as passarelas
de pedestres e Poços de ventilação onde ao nal de cada período, onde o valor
pago em 2018 foi R$425,367,91 e em 2019 foi R$ 431.884,97.
Foram feitos estudos técnicos e elaboração de projetos visando a
individualização dos hidrômetros nas lojas existentes em algumas estações,
assim como a individualização do medidor de energia elétrica desses espaços.
Houve também a redução do uso de materiais de expediente, como copo
descartável, caneta esferográ ca e papel A4, entre outros, já que os processos
administrativos são em meio eletrônico, conforme exemplo comparativo
abaixo:
2018
Tipo
Combustível
Açúcar cristal
Copo descartável
Caneta esferográ ca azul
Papel A4 branco

Quantidade

2019
Valor gasto

24.907 litros R$ 184.512,62

Quantidade

Valor gasto

23000 R$ 154.571,80

11.275 kg R$

21.008,46

9.140 kg R$

16.781,09

15.689 cento R$

36.734,41

11903 R$

24.258,78

1.587 unidades R$

905,84

1426 R$

631,52

1.924 resmas R$

24.627,56

1740 R$

22.344,05

Plano de Logística de Sustentabilidade
No exercício de 2019 iniciou-se os estudos para implementação do Plano de
Logística de Sustentabilidade – PLS, um instrumento de planejamento com
objetivos e responsabilidades de nidas, em que são identi cadas ações,
metas, prazos de execução e formas de monitoramento e avaliação, que
possibilitam à instituição estabelecer e acompanhar práticas de
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos, em acordo com
Instrução Normativa Nº 10/2012 SLTI/MPOG.
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Projeto Piloto de Compostagem
Compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica,
seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou orestal, e pode
ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um
processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são
responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em
húmus, um material muito rico em nutrientes e muito fértil.
Com o intuito dar correta destinação aos resíduos orgânicos gerados no
Complexo Administrativo e Operacional - CAO da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal, em outubro de 2019, foi ministrado curso de
Capacitação em Compostagem aos colaboradores da empresa contratada
responsáveis pelo cuidado e manutenção dos jardins e áreas verdes da
Companhia e empregados interessados.
Esse treinamento foi um passo importante nas ações da implantação da Coleta
Seletiva Solidária em todo o METRÔ-DF, pois a partir do domínio da
metodologia da compostagem, os resíduos orgânicos gerados no CAO não
são mais descartados junto aos resíduos indiferenciados recolhidos pelo
Sistema de Limpeza Urbano e levados ao aterro sanitário, eles são tratados no
próprio complexo e o resultante do processo, utilizado nos jardins das próprias
dependências do METRÔ-DF.

Estações Fotovoltaicas
No dia 20 de outubro de 2017, a Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal (METRÔ-DF) junto ao Governo de Brasília inaugurou a primeira
estação metroviária autossu ciente na América Latina. Localizada em
Ceilândia, a Estação Solar Guariroba conta com 578 painéis fotovoltaicos e é
capaz de gerar 288 mil quilowatts-hora (kWh) por ano.
A Estação Solar Guariroba é a primeira com essa tecnologia na América Latina
e, no mundo, apenas três outras cidades utilizam placas fotovoltaicas em suas
estações de metrô: Milão na Itália, Nova Deli na Índia e Nova York, nos Estados
Unidos. E em 21 de dezembro de 2018 foi inaugurada a segunda estação de
metrô totalmente abastecida por energia solar fotovoltaica, estação
Samambaia Sul.
Em 2019 efetuou-se a análise estrutural que subsidiou a instalação das placas
fotovoltaicas na Estação Samambaia Sul em mais uma ação no que diz respeito
ao tópico de construção/manutenção/adequação de edi cações visando
e ciência energética.
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Doação de Bens
Com a intenção de preservar o investimento público e mantendo a intenção de
permanência por mais tempo a serviço da sociedade, os bens do METRÔ-DF
quando em processo de alienação, são prioritariamente doados. Em acordo
com a legislação, no exercício de 2019 ocorreu à doação de bens ociosos e
recuperáveis do METRÔ-DF para a Companhia de Planejamento do Distrito
Federal – CODEPLAN. Ao todo, foram doadas 98 (noventa e oito) impressoras
sem utilização no METRÔ-DF. Conforme compreendido no art. 8, inciso I, do
Decreto nº 9.373/18, a doação de bens ociosos poderá bene ciar outro
órgão ou entidade da Administração Pública e dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

OBRAS E PROJETOS
Resíduos da Construção Civil
As obras administradas pela Companhia, tanto novas, de restauração de
espaços ou de manutenção, obedeceram à gerência de resíduos planejado em
seus Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCCs.
Seguindo a recomendação da Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011, os
resíduos da construção civil de natureza mineral, designados como Classe A,
foram prioritariamente reutilizados (principalmente nos reaterros), e na
impossibilidade foram encaminhados para um aterro licenciado,
especi camente a Unidade de Recebimento de Entulhos – URE, administrada
pelo SLU.
Quantitativo de resíduos reaproveitados e/ou destinados para URE no ano de
2019:
Obra de 110 Sul (m³)

Obra de 106 Sul (m³)

Resíduos reaproveitados

1736

4606

Resíduos destinados para URE

4623

1325

Todos os transportes de resíduos tiveram comprovação de destinação
ambientalmente adequada por meio do Manifesto de Resíduos ou Controle de
Transporte de Resíduos – CTR.
O transporte dos resíduos foi realizado por agentes devidamente cadastrados
e licenciados pelo Serviço de Limpeza Urbana-SLU.
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Também houve reaproveitamento dos per s metálicos que eram usados no
atirantamento das lamelas das Estações. Esses per s foram removidos e
reutilizados como estroncas para estabilização das paredes de parte das
escavações e também para o atirantamento das protensões feitas nas
contenções das Lojas de Passagens com o Eixo Rodoviário.
Material Particulado
O material particulado gerado pela movimentação nos canteiros de obras foi
minimizado pela aspersão de água no mínimo duas vezes ao dia no período
de seca.
Licença Ambiental
As obras foram devidamente licenciadas pelo IBRAM e receberam a
Autorização Ambiental nº 037/2017 – IBRAM, com prazo de validade de 3
(três) anos.
Supressão Vegetal
As obras receberam autorização ASV SEI-GDF n.º 23/2018 para supressão
vegetal de 131 indivíduos nativos do bioma Cerrado e 159 exóticos, visando à
instalação dos canteiros de obras para conclusão das Estações 106 e 110 Sul.
No decorrer deste serviço, a Contratada conseguiu preservar 76 indivíduos
arbóreos do total autorizado para supressão.
Houve também ações no âmbito de elaboração de projetos visando a
individualização dos hidrômetros das lojas localizadas nas Estações, de
adequações ergonométricas das bilheterias das estações operacionais que
vão envolver, entre outros, o controle térmico e de ruídos das mesmas,
elaboração de projeto básico de engenharia, contratação de empresa, gestão,
scalização, testes e comissionamento das Usinas Solares Fotovoltaicas das
Estações Guariroba e Samambaia Sul.
Foi desenvolvido no referido período os projetos para as adequações
ergonométricas das bilheterias das estações operacionais que vão envolver
entre outros o controle térmico e de ruídos das mesmas.
O METRÔ-DF adota, na elaboração de todos projetos de expansão, a premissa
quanto ao uso de materiais sustentáveis e certi cados e sistema de reuso de
água com o emprego de tecnologia compatível com a conservação e o uso
racional de água, conforme determina o Decreto nº 39.514/2018.
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INOVAÇÃO
Em agosto de 2019 foi lançada a nova Intranet. Moderna e funcional, a
ferramenta proporcionou uma melhoria na circulação de informações aos
empregados do METRÔ-DF além das notícias sobre a Companhia; Foram
integrados à ferramenta o acesso ao email corporativo, ao Diário O cial do
Distrito Federal e ao contracheque. Vários sistemas ligados a diversas áreas
tornaram-se integrados à Intranet, tais como: comunicado de atendimento ao
usuário, livros digitais da operação, registro de usuários pela cancela, sistema
de registro de treinamentos, registro de objetos perdidos nas estações, sistema
de registro de pedidos na campanha de vacinação, sistema de gerenciamento
de perícias médicas e sistema para votação da CIPA, além da página de
informações pessoais, como, férias e abonos dos empregados.
Foi lançado o aplicativo para smartfones do METRÔ-DF onde permite ao
usuário a consulta em tempo real da situação de operação do METRÔ e a
consulta dos horários dos trens. Além disso, permite conhecer mais detalhes de
todas as estações (distância da estação usando GPS, pontos de interesse,
serviços disponíveis etc.), trajeto detalhado, registro de manifestações na
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ouvidoria do DF e informações gerais sobre o METRÔ-DF. O aplicativo foi
desenvolvido pela Companhia sem necessidade de qualquer investimento
externo.
Realizou-se a Manutenção e a implementação de novos Painéis de Destino de
Trens (PDT´s) nas plataformas, que determinam o horário de chegada dos trens
e estipulam os minutos que faltam para que esse chegue à plataforma. Assim,
todas as estações operacionais do METRÔ-DF passaram a dispor desse recurso
o que facilitou a utilização do transporte pelo usuário.
O sistema de Business Inteligence – B.I. do METRÔ-DF foi alimentado com
novos dados que proporcionaram o fornecimento de novas informações
gerenciais, tanto no âmbito de Recursos Humanos quanto no de gestão de
contratos. No primeiro, houve a criação de relatórios de movimentação de
pessoal, folha de pagamento, aspectos demográ cos; no último, produziramse relatórios com informações atinentes à gestão nanceira, dos prazos e dos
responsáveis por contratos.
O estudo de viabilidade e prova de conceito da tecnologia PLC (Power Line
Communication) que trafega dados computacionais pela própria rede de
energia elétrica, possibilitando o uso da infraestrutura de energia, sem a
necessidade de uma infraestrutura de cabeamento estruturado.
No ano de 2019 houve a elaboração e aplicação da 1ª Pesquisa do Clima
Organizacional, a qual se destinou a avaliar a percepção dos empregados a
respeito dos seguintes aspectos que envolvem o ambiente de trabalho:
1. Coesão entre os colegas;
2. Controle e Pressão;
3. Recompensa;
4. Conforto Físico;
5. Apoio da che a e da organização.
Os resultados da Pesquisa do Clima Organizacional estão sendo tratados a m
de que se elaborem planos de ação que impactem positivamente no clima
organizacional.
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Passageiros transportados em 2019

42.865.561

Passageiros transportados em 2018

40.213.236

Atendimento de usuários em primeiros socorros

2.425

Acompanhamento psicossocial (empregados atendidos)

402

Roda da Vida

9 turmas com
35 participantes

Intervenção de Prevenção de Suicídio

32 turmas com
146 participantes

Plantão psicossocial nas Estações

9 plantões com
14 participantes
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Potência Estação Fotovoltaica Guariroba

184,96 kWp

Potência Estação Fotovoltaica Samambaia Sul

185,13 kWp

Consumo energia de baixa tensão

63.041.442kWh

Acidentes de trabalho

23

Ordens de serviço de manutenção corretivas

36.330

Ordens de serviço de manutenção preventivas

16.301

Manifestações recebidas na Ouvidoria:
Informações Reclamações Solicitações
14.941

12.521

Sugestões

Elogios

234,00

172,00

577,00

28445 Total de manifestações

O percentual de resolutividade no ano foi de 42%.

Evolução de pagamento de sentenças
2018

2019

Cível

R$ 108.552,13

Trabalhista

R$ 5.340.755,15

R$ 4.749.776,46

R$ 5.449.307,28

R$ 4.965.420,23

Total

R$ 215.643,77
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RECONHECIMENTO
Avaliado com 87,9% de aprovação*, o METRÔ-DF recebeu no ano de 2019 o
prêmio Anual da Associação Latino Americana de Metrôs e Subterrâneos
Alamys, na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o projeto de
Geração de

Energia Solar das Estações Fotovoltaicas Guariroba e

Samambaia Sul e a Companhia foi agraciada, pela segunda vez consecutiva,
com o Prêmio Índice de Transparência Ativa, concedido pela ControladoriaGeral do DF (CGDF) que contempla órgãos e entidades da administração
pública que atingiram o índice de 100% de transparência ativa.
*Conforme Pesquisa de Avaliação dos Serviços Prestados pelo METRÔ-DF, o estudo foi realizado
com propósito identi car o grau de satisfação com os serviços oferecidos pela Companhia por
meio de seus diversos atributos, tendo os dados coletados entre 03 de março a 02 de abril de
2019, com 2.926 usuários, 23,6% dos entrevistados avaliaram com notas 9 e 10 o serviço
prestado pelo METRÔ-DF, 38,8% dos entrevistados avaliaram com nota 8.

32
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

RECONHECIMENTO

O METRÔ-DF participou e foi certi cado, pelo terceiro ano consecutivo, do
Selo Social, um programa de quali cação e mensuração dos resultados de
projetos sociais, por meio de monitoramento e reconhecimento dos impactos
sociais que demonstram a transformação dos territórios, com ênfase na
capacitação e integração de empresas, órgãos públicos e organizações da
sociedade civil. Em 2019 os projetos apresentados foram o estudo do Plano de
Logística de Sustentabilidade, onde mesmo sem ainda ser aprovado e entrar
em vigor no METRÔ, já promove ações visando o cumprimento da implantação
da coleta seletiva e a correta destinação dos resíduos gerados.
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CONCLUSÃO
O METRÔ-DF nalizou o ano de 2019 com resultados positivos no quesito
responsabilidade socioambiental, não medindo esforços mesmo em um ano de
grandes desa os no setor público. A responsabilidade da Companhia com o
meio ambiente não ocorre só com ações pontuais, mas buscando uma
estruturação que re etirá no futuro, com estudos para a implantação do Plano
de Logística de Sustentabilidade, da Coleta Seletiva Solidária e o projeto piloto
de Compostagem, bem como o critério em seus contratos e obras no que tange
a política de logística reversa, compras sustentáveis, redução de consumo,
destinação de resíduos e uso de materiais certi cados.
Um marco de inovação em sustentabilidade não só no Distrito Federal, mas na
América Latina, são as duas estações com Geração de Energia Solar
Fotovoltaicas Guariroba e Samambaia Sul, sucesso comprovado com o
recebimento do Prêmio Anual da Associação Latino Americana de Metrôs e
Subterrâneos Alamys.; assim como as ações já implementadas e os estudos do
Plano de Logística de Sustentabilidade garantiram à Companhia a certi cação
no Selo Social, solidi cando o compromisso de crescimento organizacional
seguindo as premissas de redução dos impactos ambientais.
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CONCLUSÃO

Assim como o ambiental, o social é um fator primordial dentro da empresa,
onde por meio de parcerias pôde-se levar à população projetos visando saúde,
educação, cultura e cidadania, não somente aos usuários do sistema, como à
comunidade das regiões atendidas pelo METRÔ-DF e aos empregados e
colaboradores, enaltecendo o que nos move: as pessoas.
Melhorando o atendimento ao público interno e o externo, inovações como a
nova Intranet, o Aplicativo do METRÔ-DF e os Painéis de Destino de Trens
(PDT's) modernizam como a empresa se comunica com os demais, acelerando
e melhorando o caminho da informação pelo acesso digital.
A diversidade das ações da Companhia em 2019 favorecem vários públicos e
ampliam o relacionamento entre o METRÔ-DF e a população, contribuindo
para o crescimento humano, a consolidação de práticas, valores e atitudes
social e ambientalmente responsáveis, promovendo e ampliando o exercício
da cidadania, para uma sociedade mais justa, sustentável e solidária.
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·Comparativo de Informações Contábeis
2018

2019

R$ 175.923.201,49

R$ 189.537.585,28

R$ 5.479.082,69

R$ 5.254.809,55

Receita Operacional Bruta

R$ 181.402.284,18

R$ 194.792.394,83

Lucro Bruto

R$ 175.327.473,77

R$ 167.518.017,43

Resultado Operacional

R$ 253.394.540,06

R$ 354.925.481,29

R$ 4.687.524,26

R$ 1.232.508,46

97%

86%

Ativo Total

R$ 2.292.340.863,20

R$ 2.268.197.358,68

Patrimônio Líquido

R$ 2.063.370.883,03

R$ 1.951.743.230,69

R$ 356.729.757,95

R$ 362.310.412,26

Receita Tarifária
Receita Extra Tarifária

Resultado Financeiro Líquido
Margem Bruta

Custo do Serviço Prestado
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Índice de Independência Financeira
Fonte

2018

2019

Recursos GDF

57,99%

R$ 213.383.568,00 57.02%

R$ 215.394.083,00

Recursos Próprios

42,01%

R$ 154.556.358,00 42.98%

R$ 162.330.213,00

Total de Despesas
Custeio

R$ 367.939.926,00

R$ 377.724.296,00

Indicadores Sociais Internos

Folha de Pagamento*

R$ 221.611.626,28

Auxílio creche

R$ 1.642.180,08

Encargos Sociais

R$ 55.003.665,77

Previdência Privada**

R$ 3.948.878,33

Vacinação contra o vírus In uenza (620 vacinas)

R$23.560,00

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

R$ 6.512,72

*Incluí benefícios pagos em folha como plano de saúde, auxílio doença, auxílio creche e auxílio
transporte
** parte patrocinadora

Indicadores do Corpo Funcional
Empregados ao nal do período

1.241

Admissões durante o período

56

Estagiários

15

Mulheres em cargos de che a

101

Pessoas negras em cargo de che a

20

Pessoas com de ciência ou necessidades especiais em cargo de che a

12

Total de cargos de che a

337

(cargos de che a engloba tanto funções grati cadas quanto os empregos em comissão)
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