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1. Apresentação 

  O presente relatório abrange o período e 1° de janeiro a 31 de dezembro de 

2017 e apresenta as principais atividades desenvolvidas no âmbito da Ouvidoria 

Especializada da Secretaria de Estado de Mobilidade. 

  O monitoramento das respostas fornecidas pelas concessionárias é feito 

rotineiramente pela equipe da Ouvidoria/Semob, verificando a efetividade dos procedimentos 

de apuração e a consistência das respostas.  

  Além das atividades rotineiras triagem e monitoramento das manifestações, 

neste exercício foi possível realizar reuniões com as equipes de atendimento e gestão de 

pessoas das principais operadoras do STPC/DF, contando também com a participação da 

Ouvidoria do DFTrans, ocasiões nas quais foram tratados diversos assuntos, especialmente o  

fluxo das manifestações dentro das empresas operadoras e a interação destas com a 

Entidade Gestora do STPC/DF. 

  Destacamos, ainda, a participação da Ouvidoria/Semob no desenvolvimento e 

implantação da Mediação de Conflitos no âmbito da Secretaria, sob a coordenação da 

UEPLAGE e participação da ASCOM. Iniciamos o fluxo de atendimento, a triagem e a 

instrução processual. A forma de atendimento e o tratamento dos pedidos de mediação na 

Secretaria de Mobilidade sãos únicos dentre os órgãos do Governo de Brasília e recebeu a 

aprovação e louvor da equipe da Controladoria Geral do Distrito Federal. 
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2. Total de registros e distribuição 

   

  As tabelas e gráficos abaixo indicam o número total de manifestações 

processadas no período, distribuídas mensalmente (fig. 1), considerando o destinatário, 

operadores do STPC/DF ou unidades administrativas da Semob (fig. 2 e 3):  

 

 

Total de manifestações: 8.605 

Fig. 1 

 

*Até 31/12/2017 

FONTE: Sistema de Gestão de Ouvidorias – SIGO/DF, plataforma OUV-DF 
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Fig. 2 

EMPRESA PIONEIRA URBI UNDS/SEMOB PIRACICABANA SÃO JOSE MARECHAL SUFISA TOTAL 

PERCENTUAL 11% 21% 15% 14% 12% 8% 19% 100% 

QUANTIDADE 908 1.796 1.330 1.197 1.060 711 1.603 8.605 

 

 

Fig. 3 

 

FONTE: Sistema de Gestão de Ouvidorias – SIGO/DF, plataforma OUV-DF 

  

 Verificamos que operadora Urbi Mobilidade apresenta uma maior proporção de 

registros pelo fato de não possuir canal próprio de atendimento ao usuário, ou seja, a 

totalidade dos atendimentos dessa operadora é feita por meio do SIGO/DF. As demais 

operadoras possuem canal de atendimento, por telefone, e-mail, site, etc.  

 Importante ressaltar que a empresa Pioneira não tem dado tratamento adequado às 

manifestações encaminhadas por meio da plataforma OUV/DF. Apesar de possuir canal de 

atendimento por telefone, divulgado nos veículos, a empresa não possui equipe dedicada 

exclusivamente ao atendimento. 
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 Destaca-se que a operadora Autoviação Marechal possui diversos canais de 

atendimento aos usuários: telefone, e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas, etc. Isso 

vem se refletindo no número de manifestações registradas na plataforma OUV/DF, bem 

menor que nas demais empresas operadoras.  

 Quanto à Viação Piracicabana e São José, que possuem canais de atendimento direto, 

a participação nas manifestações registradas é de 14% e 12%, respectivamente. As 

respostas dessas operadoras têm sido adequadas no tocante ao cumprimento do prazo e 

qualidade das apurações e respostas. 

 As manifestações encaminhadas à Sufisa têm, basicamente, dois motivos principais: 

1- tratam de reiterações de manifestações já tratadas pelas operadoras; e 2- manifestações 

dirigidas às cooperativas e operadores do transporte rural, pois não atendem por meio da 

plataforma OUV/DF. 

 Além desses dois motivos principais, são encaminhadas à Sufisa as manifestações 

acerca do serviço e táxi e denúncias sobre transporte clandestino de passageiros. 

 Operações de fiscalização para situações específicas são solicitadas por meio de 

processo administrativo dirigido à deliberação do Gabinete com vistas à Sufisa para 

execução.  

 Neste exercício de 2017 destacou-se a execução pela Sufisa da operação “Hora 

Certa”, que resultou em mais de mil autuações, principalmente por motivo de 

descumprimento de tabela horária. 
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3. Resumo das atividades desenvolvidas 

  Nas tabelas I e II a seguir, relacionamos as principais atividades da 

Ouvidoria/Semob desenvolvidas no período:  

  

  Tab. I 

Resumo de Atividades 

Monitoramento das respostas fornecidas pelas operadoras do STPC/DF. 

Elaboração do Painel de Contribuição da Ouvidoria/Semob no âmbito do Planejamento 
Estratégico da Semob (coordenado pela equipe da UEPLAGE) 

Elaboração e análise dos relatórios dos sistemas de ouvidoria e informações ao 
cidadão (OUV e e-SIC) 
 

Treinamento e suporte dos servidores da Semob e prepostos das Concessionárias 
cadastrados no Sistema Informatizado. 
 

Atendimento das manifestações encaminhadas diretamente pela Ouvidoria do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT 
 

Atendimento dos pedidos de informação registrados por meio do Sistema Eletrônico 
do Serviço de Informações ao Cidadão – E-SIC. 
 

Monitoramento no Sistema de Gestão de Ouvidoria - SIGO/DF das cinco operadoras 
do STPC/DF, das unidades administravas da Semob e órgãos vinculados.  
 

Alinhamento da atuação da Ouvidoria, no âmbito de suas competências, com a 
Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA. 
 

Coordenação da revisão e monitoramento da Carta de Serviços ao Cidadão da Semob 
em conjunto com a UEPLAGE e ASCOM. 

Desenvolvimento e implantação do Projeto de Mediação de Conflitos (elaboração de 
formulário, fluxo de atendimento, triagem, instrução processual e encaminhamento). 

Participação na apuração do resultado do Concurso Mobilidade e Gentileza, que 
premiou os motoristas e cobradores mais gentis do STPC/DF. 
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      Tab. II 

 

 

4. Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 

 Ao longo do exercício de 2017 a Secretaria de Mobilidade recebeu 78 pedidos com 

fundamento na Lei de Acesso à Informação – LAI (lei n.° 4990/2012, regulamentada pelo 

decreto n.° 34.276/2016). 

 Os pedidos foram encaminhados às Unidades da Semob no prazo máximo de 24 

horas, contadas do recebimento, o que permitiu que os prazos estipulados em lei fossem 

rigorosamente cumpridos, tanto de resposta quanto para os recursos impetrados.  

 Dentre os atendimentos com fundamento na Lei de Acesso à Informação, destacam-

se os pedidos relacionados ao Sistema de Transporte Individual Privado de Passageiros 

baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede – STIP. Considerando a recente 

regulamentação dessa atividade, houve demanda por informações acerca das Empresas 

Operadoras e dos Prestadores do Serviço. Entretanto, as informações solicitadas até a 

presente data estão legalmente protegidas por sigilo.  

REUNIÕES TÉCNICAS/TREINAMENTOS 

TEMA ÓRGÃO/ENTIDADE QUANT 

Carta de Serviços ao 
Cidadão 

Ouvidoria Geral do Distrito Federal em conjunto 
com Órgãos vinculados à Semob 

05 

Trâmite das manifestações 
nas operadoras 

Operadoras do STPC/DF e DFTrans 02 

Planejamento Estratégico Semob 04 

Planejamento Estratégico Ouvidoria Geral 05 

Conselho de Planejamento 
da Ouvidoria Geral  

Controladoria Geral 02 

Fiscalização Sufisa 04 

Concurso Mobilidade e 
Gentileza 

DFTrans 03 

Total de eventos no período 25 



 

 

 

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 15º andar, sala 1505 – CEP 70075-900 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3441-3466 – Fax: (61) 3441-3459 

 

8 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Mobilidade 

Ouvidoria 

 

 Por fim, sobre o acesso à informação, salientamos que não houve registro de 

reclamações à Autoridade de Monitoramento da LAI. 

 

5. Considerações Finais 

 

 No exercício findo a Ouvidoria/Semob cumpriu todas das metas estabelecidas no 

Planejamento Estratégico da Secretaria, realizando as ações consignadas no Painel de 

Contribuição. 

 Além das atividades rotineiras de atendimento das manifestações dos cidadãos, bem 

como dos pedidos de acesso à informação, a equipe da Ouvidoria esteve envolvida nos 

eventos e atividades promovidas pela Ouvidoria Geral, bem como nos programas e projetos 

da Secretaria de Mobilidade, tais como o Bilhete Único, Sistema de Transporte Individual 

Privado - STIP e Mediação de Conflitos. 

  Ressaltamos, ainda, o recebimento de manifestações encaminhadas pelo Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. Foram 57 manifestações enviadas 

diretamente pela Ouvidoria do MP, tratando, principalmente, do acesso ao Passe Livre 

Estudantil.  

  Com a implantação do Bilhete Único em 2017, emergiu a necessidade de alteração 

nos processos de atendimento, com vistas a sua adequação às normas em vigor. Nesse 

contexto, iniciamos os estudos com vistas à normatização do atendimento das manifestações 

de usuários do STPC/DF pelas empresas operadoras, conforme proposto pela equipe da 

Ouvidoria/Semob em reunião de planejamento realizada com o representante da UEPLAGE e 

SUFISA. 

 O principal objetivo da normatização é conferir maior agilidade e qualidade ao 

atendimento das queixas mais recorrentes dos usuários do STPC/DF e, ao mesmo tempo, 

priorizar as atividades da equipe da Ouvidoria/Semob, concentrando-as em áreas 

estratégicas de análise de dados e a identificação de oportunidades de melhoria dos serviços 

prestados pela Secretaria de Estado de Mobilidade, incluindo o desempenho das operadoras 
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do STPC/DF, sob a perspectiva do usuário do Sistema, bem como a atuação dos órgãos e 

entidades vinculadas à Semob. 

 Por derradeiro, ressaltamos que a equipe da Ouvidoria/Semob continua informando 

as maiores incidências de queixas, identificando oportunidades de melhoria na prestação dos 

serviços e solicitando operações de fiscalização, conforme apontam as manifestações 

registradas, especialmente dos usuários do STPC/DF.  

Brasília, 16 de janeiro de 2018. 

 

Equipe Ouvidoria/Semob:  

Rones Meireles Lobão – Ouvidor 

Vanessa Meloni – Assessora Técnica 


