
Prezados (as) Senhores (as), 
 
Concluímos os trabalhos referentes ao Planejamento Estratégico de 2015 e gostaríamos de externar o 
nosso agradecimento ao empenho de cada servidor e a todas as áreas que se esforçaram para atingir as 
metas estabelecidas, afinal o objetivo do planejamento é fornecer aos gestores e suas equipes uma 
ferramenta que os municie de informações para a tomada de decisão, ajudando-os a atuar de forma 
pró-ativa, antecipando-se às mudanças que podem ocorrer no seguimento em que atuamos.   
 

A Coordenação de Planejamento – COPLAN, realizou com as diferentes áreas envolvidas, no primeiro 
quadrimestre de 2015, reuniões setoriais, cuja finalidade foi validar as ações empreendidas por cada 
setor e colher sugestões para aprimorarmos o Planejamento Estratégico de 2016, que se encontra em 
pleno curso, inclusive com a criação de novos indicadores, pelo Núcleo de Modernização 
Administrativa – NUMAD e equipes envolvidas.   
 

Divulgamos os índices e as informações alcançadas pelas diversas áreas em 2015, com um sentimento 
de que a cada ano nossa responsabilidade aumenta e os nossos desafios se renovam, o que nos dá a 
certeza de 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 
com muito trabalho e disposição, certamente conseguiremos responder aos anseios sociais e cumprir as 
metas estabelecidas em nosso Planejamento Institucional.   
 

Com relação ao Planejamento Estratégico de 2016, gostaríamos de contar com o mesmo apoio 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 maior visibilidade aos trabalhos que são realizados dentro e fora da Autarquia 
em prol do cidadão do Distrito Federal.  
 

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 canais de 
comunicação disponíveis ou comparecer pessoalmente à nossa Coordenação. 
 

Sabemos que o país passa por um período difícil, fazendo com que os recursos se tornem ainda mais 
escassos e que muitas ações sejam paralisadas ou até mesmo postergadas. Mesmo assim devemos 
manter a nossa esperança no futuro e que dias melhores virão, pois não podemos nos entregar a um 
sentimento de desânimo, temos sim que trabalhar e nos esforçar para mudar essa realidade e entregar à 
população serviços e produtos cada dia melhores.   
 

A busca por um Estado eficiente 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. O 
Planejamento Estratégico é uma das ferramentas que auxilia o gestor público a encontrar o melhor 
caminho em direção a um Estado que atinja às expectativas de toda a sociedade.  
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