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Apresentação 
 

A Coordenação de Planejamento – COPLAN, tem a grata satisfação de apresentar a todos 
servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF a nova 
versão do Planejamento Estratégico Institucional. Os trabalhos foram desenvolvidos pela 
Gerência de Acompanhamento e Planejamento – GEPAC, Núcleo de Modernização 
Administrativa – NUMAD, e as equipes de cada setor que contribuíram com ideias, 
sugestões, alteração e criação de indicadores de desempenho, bem como com o envio e 
acompanhamento das informações que foram consolidadas pelo NUMAD.  

Destacamos que em 2012 estabeleceu-se um novo ciclo do Planejamento Estratégico do 
DER/DF para o período de 2012 a 2022, a formulação dos trabalhos ensejou com a 
participação do corpo técnico e gerencial da então Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento do Distrito Federal – SEPLAN, que direcionou os trabalhos em consonância com 
o Decreto nº 27.691/2007 de fevereiro de 2007.  

 

O modelo predominante no Planejamento Estratégico do DER/DF é o do Balanced Scorecard 
– BSC, que é um dos sistemas de medição do desempenho mais difundidos nas organizações, 
se destaca também por ser um Modelo de Gestão Estratégica cuja finalidade é traduzir a 
missão e a estratégia de uma unidade de negócio em objetivos e medidas tangíveis e que 
permitam avaliar o desempenho global da organização. Os Trabalhos foram divididos em 
duas etapas:  
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ETAPA 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 

 

Nesta etapa foi definido com as equipes envolvidas, após explanação da metodologia 
utilizada, o Processo de Planejamento: a Missão, a Visão, os Indicadores de Desempenho, os 
objetivos Estratégicos, o Mapa Estratégico e as Iniciativas Estratégicas.  

Missão: Assegurar a infraestrutura viária, de trânsito, e de mobilidade nas rodovias do SRDF 

Visão: Ser uma Instituição de excelência para os usuários do SRDF proporcionando maior 
fluidez no trânsito e na mobilidade, com segurança, conforto e economia nas rodovias do 
Distrito Federal.  

Vale ressaltar que a Missão e a Visão do DER/DF foram alteradas em reunião da Diretoria 
Colegiada de 15 de dezembro de 2015.  

 

Durante o Processo de Planejamento também se promoveu o Ciclo de Oficinas do 
Planejamento Estratégico. Nesta fase os gestores das diferentes áreas tiveram a 
oportunidade de debater e discutir em detalhes todo o Processo de Planejamento, a 
intenção era fazer com que cada gestor se sentisse atuante e responsável pela criação de 
cada fase do PEI, visto que, sem a participação dos servidores e o comprometimento da 
alta gestão do órgão o desenvolvimento dos trabalhos, poderia ficar comprometido. 
Participaram das oficinas servidores das diversas unidades do DER/DF: GDG; ASCOM; 
Ouvidoria; Corregedoria; SUAFIN; SUOPER; SUTEC; SUTRAN, SUOBRA, PROJUR; 
CTINF e COPLAN.  

As oficinas ocorreram conforme quadro abaixo:  
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CICLO DE OFICINAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA 1 
 

• Componentes Estratégicos  
• Apresentação da Metodologia 
• Definição da Missão e Visão  
• Instruções para Construção do 

Mapa Estratégico 
 

OFICINA 2 
 

• Mapa Estratégico 
• Validação do Mapa Estratégico  
• Definição da Missão e Visão  
• Instruções para Construção do 

Mapa Estratégico 
 

OFICINA 3 
 

• Quadro de Indicadores e Metas 
• Validação do quadro de 

Indicadores e Metas 
 

 

OFICINA 4 
 

• Plano de Iniciativas Estratégicas 
• Validação do Plano de 

Iniciativas Estratégicas 
• Ajustes Finais  
 

OFICINA 5 
 

• Pré-Validação  
 

 

OFICINA 6 
 

•   Validação final dos trabalhos 
 

 



6 
 

A validação final dos trabalhos foi realizada em reunião que contou com os representantes 
de todas as áreas envolvidas e aprovada por unanimidade na reunião da Diretoria 
Colegiada de 11/04/2013, conforme Decisão do DER/DF nº 004/2013 e também pelo 
Conselho Rodoviário do Distrito Federal em sua 1.335ª reunião, aprovada também por 
unanimidade em 11/07/2013.  

 

ETAPA 2 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

Painel de Acompanhamento dos Objetivos, das Iniciativas Estratégicas e Painel dos 
Indicadores.  

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. 

Através do Painel é 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 o período de 10 anos.  

Tomando-se como eixo a Missão e a Visão do DER/DF, com o PEI pretende-se 
pavimentar o caminho para assegurar a infraestrutura viária, de trânsito e de mobilidade 
nas rodovias do Distrito Federal, para que no futuro o DER/DF possa vir a ser uma 
instituição de excelência para os usuários do SRDF, proporcionando maior fluidez no 
trânsito e na mobilidade, com segurança, conforto e economia nas rodovias do Distrito 
Federal.  

O monitoramento e a avaliação do PEI permite verificar se a execução do processo de 
planejamento está na direção estabelecida.   

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 compreende as seguintes ações: 

• Desdobramento dos objetivos estratégicos em iniciativas estratégicas (projetos e 
atividades) com seus respectivos responsáveis, produtos e prazos de execução. 

• Realização de uma reunião com o staff de cada área envolvida, com o estabelecimento 
de prazos, responsáveis e situação atual de cada iniciativa estratégica relacionada no 
Planejamento Estratégico. 
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• Acompanhamento junto aos responsáveis pelas iniciativas, realizado com periocidade 
quadrimestral, com o acompanhamento e supervisão da Coordenação de Planejamento 
– COPLAN e suas unidades. 

• Compatibilização das iniciativas com os recursos orçamentários disponíveis para o 
exercício. 

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”. 

O Planejamento é um processo dinâmico e contínuo de tomada de decisões devendo, 
portanto, ser objeto de revisões periódicas. Para tanto serão efetuadas análises de 
governabilidade do plano desenhado, com a discussão anual das estratégias diante das 
metas alcançadas e dos riscos considerados. É uma das ferramentas que auxilia o gestor 
público a encontrar o melhor caminho em direção a um Estado que atinja às expectativas 
da população, pois com seus sistemas de controles e avaliações é possível verificar se a 
instituição está em direção às metas traçadas e cumprindo os objetivos definidos.    

A COPLAN é grata a toda equipe da Subsecretaria de Modernização da Gestão/SEPLAN 
que com seu apoio contribuiu para a realização dos trabalhos ora apresentados e 
permitindo com isso que o DER/DF continue com seu papel de destaque na certeza de 
estar sempre contribuindo e inovando com as melhores práticas na administração pública.  

Brasília, junho de 2015. 

 

Coordenação de Planejamento 
COPLAN/DER-DF 


