
Prezados (as) Senhores (as), 

 

Concluímos o Relatório do Planejamento Estratégico do ano de 2014, e gostaríamos de externar o 

nosso agradecimento e o empenho de cada setor que se esforçou e procurou atingir as metas 

definidas nas oficinas realizadas em 2012. 
 

A Coordenação de Planejamento – COPLAN, realizou com as diferentes áreas envolvidas, nos meses 

de abril, junho e julho de 2015, reuniões setoriais, cuja finalidade foi validar as ações empreendidas 

por cada setor em 2014 e colher sugestões para aprimorarmos o Planejamento Estratégico de 2015, 

que se encontra em pleno curso pelo Núcleo de Modernização Administrativa – NUMAD.  
 

Divulgamos as informações e os índices alcançados pelas diversas áreas em 2014, com um 

sentimento de que a cada ano nossa responsabilidade aumenta e os nossos desafios se renovam, o que 

nos dá a certeza que estamos no caminho certo, pois mais do que atingir as metas, temos que avançar 

no nosso conceito de planejamento, otimizando recursos para que os objetivos sejam alcançados com 

o menor orçamento possível, sem o comprometimento da qualidade almejada. 
 

Para as áreas que não conseguiram atingir as metas propostas, independentemente dos motivos, o 

momento é de reflexão, de esforço e de motivação para que os próximos índices sejam favoráveis, 

pois dessa forma certamente colheremos os frutos de nossas ações devidamente planejadas. 
 

Com relação ao Planejamento Estratégico de 2015, gostaríamos de contar com o mesmo empenho 

das equipes que participaram das reuniões setoriais, e na medida do possível, ampliarmos as 

informações com relação aos trabalhos desenvolvidos, nos tornando polos de disseminação das ações 

empreendidas por cada setor, dando uma maior visibilidade aos trabalhos que são realizados dentro e 

fora da Autarquia em prol do cidadão do Distrito Federal.  
 

Melhorar a Governança e a Gestão é essencial e o uso de indicadores de desempenho faz parte desse 

processo. Para tanto, estamos aprimorando nossos trabalhos no sentido de incentivar os diversos 

setores a criarem seus próprios indicadores de desempenho e melhorar os já existentes, com isso 

esperamos contar com o mesmo apoio dispensado no ano de 2014.  
 

Toda a equipe da COPLAN, que está à frente dos trabalhos do Planejamento Estratégico, se coloca à 

disposição e, caso haja alguma crítica ou sugestão, solicitamos nos encaminhar pelos diversos canais 

de comunicação disponíveis ou comparecer pessoalmente à nossa Coordenação. 

 

A busca por um Estado eficiente e eficaz é contínua e o uso dos métodos adequados é necessário, 

pois o serviço público só ampliará a sua relevância se estiver alinhado às necessidades dos cidadãos e 

com certeza o Planejamento Estratégico é uma das ferramentas que o gestor público pode usar para 

encontrar o melhor caminho em direção a um Estado que atinja às expectativas de toda a sociedade.  
 

Atenciosamente,  

 

Engº Rui Corrêa Vieira 

Coordenador de Planejamento 
COPLAN/DER-DF 


