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Apresentação 

 

A Coordenação de Planejamento tem a satisfação de apresentar esta documentação 

referente ao Planejamento Estratégico do DER/DF a todas as áreas envolvidas no 

processo de planejamento da Autarquia 

Para que possam ser obtidos satisfatoriamente os resultados previstos, haverá 

necessidade da colaboração efetiva de todas as áreas envolvidas, com vistas à obtenção 

dos indicadores propostos para o período de 2013-2022. 

Etapa I - Planejamento Estratégico Institucional do DER/DF 

 

Esta etapa visa conseguir que todos os esforços a serem realizados por todas as áreas do 

DER/DF tenham unidade e sejam coerentes com o objetivo de obter o melhor 

desempenho na concepção do processo de planejamento da Autarquia. 

Conforme documentação elaborada pela SEPLAN, ilustrada no esquema abaixo, a 

implantação do Planejamento Estratégico Institucional n o âmbito do GDF, regida pelo 

Decreto nº 27691/2007, tem como compromisso atingir resultados efetivos no processo 

de planejamento. 
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Ainda conforme documentação elaborada pela Secretaria de Estado de Planejamento e 

Orçamento do Distrito Federal (SEPLAN), no processo de planejamento, são 

discriminadas as várias fases a serem cumpridas, ilustradas abaixo, incluindo Missão e 

Visão, Objetivos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas e Indicadores de Desempenho 

(conforme a SEPLAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO E VISÃO 

Quem somos, o que 

fazemos e onde 

queremos chegar 

O que a estratégia 

deve alcançar e o 

que é crítico 

Como sabemos que 

chegamos 

Como podemos 

Chegar 

INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

INDICATIVOS DE 

DESEMPENHO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
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A revisão do Planejamento Estratégico do DER/DF para o período 2012-2022 foi 

efetuada de acordo com as premissas acima mencionadas, mediante a realização de 

oficinas técnicas sob a supervisão da SEPLAN, através da sua Subsecretaria de 

Modernização da Gestão e Equipe do Planejamento Estratégico da SEPLAN, e da 

Coordenação de Planejamento do DER-DF-COPLAN, com a participação da Gerência 

de Planejamento e Acompanhamento (GEPAC) e da Equipe de Planejamento 

Estratégico. 

 

Participaram das seis oficinas técnicas que foram realizadas com os objetivos descritas a 

seguir, servidores do DER/DF selecionados pelas suas respectivas chefias. 

 

A revisão do Planejamento Estratégico do DER/DF para o período 2012-2022 foi 

efetuada de acordo com as premissas acima mencionadas, mediante a realização de 

oficinas técnicas sob a supervisão da SEPLAN, através da sua Subsecretaria de 

Modernização da Gestão e Equipe do Planejamento Estratégico da SEPLAN, e da 

Coordenação de Planejamento do DER-DF-COPLAN, com a participação da Gerência 

de Planejamento e Acompanhamento (GEPAC) e da Equipe de Planejamento 

Estratégico. 

Participaram das seis oficinas técnicas que foram realizadas com os objetivos descritas a 

seguir, servidores do DER/DF selecionados pelas suas respectivas chefias. 
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Oficina 1: 

Componentes Estratégicos 

Apresentação da Metodologia 

Definição da Missão e Visão 

Instruções para a construção do Mapa Estratégico 

 

Oficina 2: 

Mapa estratégico 

Validação do Mapa Estratégico 

Instruções para a Construção do Quadro de Indicadores e Metas 

 

Oficina 3: 

Quadro de Indicadores e Metas 

Validação do Quadro de Indicadores e Metas 

Instruções para a Elaboração do Plano de Iniciativas Estratégicas 

 

Oficina 4: 

Plano de Iniciativas Estratégicas 

Validação do Plano de Iniciativas Estratégicas 

Ajustes Finais 

 

Oficina 5: Pré-validação 

Oficina 6: Validação Final 

 

Os servidores do DER/DF que participaram das oficinas representaram as diversas 

unidades a seguir discriminadas: GDG; ASCOM; Ouvidoria; Corregedoria; SUAFIN; 

SUOPER; SUTEC; SUTRAN, SUOBRA, PROJUR; CTINF e COPLAN. 

Nestas oficinas foi reformulada a missão e visão institucional, realizada a eleição dos 

temas e objetivos estratégicos, e dos indicadores de desempenho. 

A Validação Final do trabalho realizado foi feita em reunião que contou com os 

representantes de todas as áreas envolvidas, e na reunião da Diretoria Colegiada de 

11/04/2013, foi aprovada por unanimidade conforme Decisão do DER/DF nº 004/2013 

e também pelo Conselho Rodoviário do Distrito Federal em sua 1335ª Reunião, também 

por unanimidade em 11/07/2013.  
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Etapa II – Acompanhamento e Avaliação 

Painel de Acompanhamento dos Objetivos, das Iniciativas Estratégicas e Painel 

dos Indicadores 

Uma vez estabelecido, assim, o Planejamento Estratégico do DER/DF para o período 

2012-2022, uma segunda etapa de trabalho foi desenvolvida pela Coordenação de 

Planejamento do DER/DF-COPLAN. Nessa segunda etapa, foi estabelecido o “Painel 

de Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas”, compreendendo a Avaliação, o 

Monitoramento e o Controle das Iniciativas Estratégicas traçadas no Planejamento 

Estratégico 2012-2022, com destaque para o ano base de 2013. 

Neste Painel será observado o andamento/evolução do processo de planejamento do 

órgão. 

As iniciativas estratégicas são resultados quantitativos e/ou qualitativos que o DER/DF 

pretende alcançar num determinado intervalo de tempo, desdobrados a partir da Visão 

do DER/DF para os próximos 10 anos. O resultado visado é tornar o DER/DF uma 

entidade de excelência para os usuários do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, 

funcionando como condutor do caminho, da visão e do cumprimento da sua missão: 

“Garantir a infraestrutura viária e operar o sistema rodoviário do Distrito Federal”. 

O monitoramento e a avaliação do Planejamento Estratégico permitirão verificar se a 

execução do processo de planejamento está caminhando em direção ao rumo 

estabelecido. 

O controle pode ser definido como ação necessária para assegurar o cumprimento dos 

objetivos, metas, desafios e projetos estabelecidos no Planejamento Estratégico. 

 

Plano de Implementação do Painel de Acompanhamento dos Objetivos, das 

Iniciativas Estratégicas e Painel dos Indicadores 

O plano estabelecido compreenderá as seguintes ações: 

 Desdobramento dos objetivos estratégicos em iniciativas estratégicas (projetos e 

atividades) com responsáveis, produtos e prazos de execução. 

 Realização de uma reunião com o staff de cada área envolvida, com o 

estabelecimento de prazo, responsável e situação atual de cada iniciativa estratégica 

relacionada no Planejamento Estratégico de 2012-2015, com destaque para o ano 

base de 2013. 

 Acompanhamento junto aos responsáveis pelas iniciativas, realizado com 

periocidade bimestral, com o acompanhamento e supervisão da Coordenação de 

Planejamento – COPLAN e suas unidades. 

 Compatibilização das iniciativas com os recursos orçamentários disponíveis para o 

exercício. 
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Metas e Indicadores 

O estabelecimento de metas permite um melhor controle dos resultados, pois as mesmas 

devem ser observáveis, quantificadas por meio dos indicadores, conter prazos de 

execução e definição de responsabilidade. 

Indicadores consistem em métricas que proporcionam informações e permitem a 

avaliação do desempenho da organização, conforme três aspectos relevantes: controle, 

comunicação e melhoria. Informa o ‘quanto’ a administração se encontra na direção da 

consecução de sua Visão”. 

Paralelamente, o planejamento é um processo dinâmico e contínuo de tomada de 

decisões devendo, portanto, ser objeto de revisões constantes. Para tanto serão efetuadas 

análises de governabilidade do plano desenhado, com a discussão anual das estratégias 

diante das metas alcançadas e dos riscos considerados. 

 

 

A equipe do DER/DF é grata à equipe da Subsecretaria de Modernização da Gestão / 

SEPLAN que generosamente dispôs de seu tempo para prestar-nos a orientação 

necessária. 

 

Coordenação de Planejamento 

COPLAN/DER-DF 


