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MISSÃO: promover soluções em mobilidade urbana de maneira eficiente 
buscando sustentabilidade econômica e socioambiental. 

VISÃO: ser referência em mobilidade urbana reconhecida pela qualidade dos 
serviços prestados e relacionamento com a sociedade.  

Batalha 1 
Levar o METRÔ-DF para perto do cidadão e o cidadão para perto do METRÔ-DF. 

Alcançar a média mensal 
de 4.189.000 passageiros 
transportados. 

1. Expansão da Linha 1 (construção de 3,6 km no ramal 
Samambaia). 

2. Conclusão a Estação Onoyama. 
3. Construção de estacionamento - Estação Estrada Parque. 
4. Conclusão da Estação 104. 

Resultados-Chave 

Batalha 2 
Aprimorar a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental. 

Alcançar a meta “1” em 
Sustentabilidade 
Estratégica. 

Batalha 3 
Fortalecer a gestão de pessoas. 

Resultados-Chave 

Aumentar a percepção da 

recompensa de 2,29 para 

3. 

Reduzir o absenteísmo 

para 3,13%. 

Alcançar 4 horas 

treinamento por 

empregado ao ano. 

1. Implementação do Plano de Ação do Clima Organizacional. 
2. Formalização da instituição do teletrabalho. 
3. Implementação da avaliação de desempenho dos empregados. 
4. Realização de estudo para elaboração de redimensionamento 

técnico do quadro de pessoal. 
5. Implementação de Plano de Demissão Voluntária (PDV). 
6. Implementação de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. 
7. Implementação do Ponto Eletrônico. 

1. Implementação de acessibilidade nas 27 estações atualmente 
operantes. 

2. Implantação do Subsistema CFTV - Estação 106 Sul, 110 Sul e 
EPQ  

3. Implementação de tecnologias para reduzir o consumo de 
energia elétrica e hídrica no METRÔ-DF com a finalidade de 
promover a sustentabilidade e a eficiência energética e hídrica 
de suas instalações. 

4. Estabelecimento de parcerias em programas sociais e solidários. 
5. Gerenciamento de resíduos sólidos. 
6. Implantação das subestações primárias em 138kV do METRÔ-DF. 

Resultados-Chave 

VALORES: responsabilidade socioambiental, excelência técnico-operacional e 
transparência. 

Iniciativas 

Iniciativas 

Iniciativas 



Batalha 5 
Fortalecer práticas de governança, transparência, integridade e gestão por resultados. 

Alcançar 3 em pesquisa de 

cultural organizacional. 

1. Implementação da agenda positiva de governança do IBGC. 
2. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 
3. Implementação do Programa de Compliance e Integridade. 
4. Implementação do monitoramento e da avaliação da gestão 

estratégica. 
5. Implementação da gestão de riscos estratégicos e operacionais. 

Resultados-Chave 

Batalha 4 
Fortalecer a imagem institucional. 

Elevar em 6,48% a 
satisfação do usuário. 

1. Modernização e atualização do parque tecnológico de 
bilhetagem. 

2. Melhoria da fiscalização em relação aos ambulantes e pedintes 
nas estações. 

3. Implantação de Plano de Comunicação para obtenção de mídia 
positiva. 

Resultados-Chave 

Batalha 6 
Diminuir a dependência financeira buscando a sustentabilidade dos negócios. 

Obter 59% de 
sustentabilidade 
financeira. 

1. Ampliação das receitas extratarifárias. 
2. Redução da abertura das cancelas. 
3. Arrecadação de recursos por meio de exploração publicitária. 
4. Implementação de Programa de Gestão de Compras e 

Patrimônio. 

Resultados-Chave 

Batalha 7 
Melhorar qualidade do serviço prestado. 

Diminuir de 46 para 42 o 
número de ocorrências 
que causam interrupção 
no sistema. 
 
Alcançar 0,44% no nível 
de indisponibilidade da 
operação. 
 
Manter 97% de 
regularidade.  

1. Modernização dos sistemas fixos 
2. Modernização do sistema de sinalização e controle. 

Resultados-Chave 

Iniciativas 

Iniciativas 

Iniciativas 

Iniciativas 


