
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruno Ferreira da Paixão 

Matheus Assunção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MODELO DE GESTÃO PARA 
RESULTADOS DO DISTRITO FEDERAL 



1 
 

 

Painel 16/ 01 Inovação na Gestão por Resultados: As Novas Experiências 

 
O MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS DO DISTRITO 

FEDERAL 
 

Bruno Ferreira da Paixão (SEPLAG/DF)1 ferreirabruno7@gmail.com 
Matheus Assunção (SEPLAG/DF)2 math.assuncao@gmail.com 

Resumo 

No início de 2015, constatou-se a ausência de um software capaz de conferir maior efetividade à ação 
governamental e o alinhamento estratégico da Máquina Pública. Fazia-se necessário a criação de 
instrumentos de gestão, que definissem prazos, responsabilidades, resultados esperados, incentivando 
assim, a execução das políticas e projetos públicos para o ciclo 2016-2019. 
Na época, buscava-se superar a cultura de feudos existente no Aparelho do Estado que atrapalhava o 
fluxo de informação. Fazia-se necessário, disseminar valores e ações que fomentassem o trabalho em 
equipe, a transparência e a boa comunicação entre as diversas áreas do Governo. 
Era incomum que os Órgãos e Entidades da Administração Pública do Distrito Federal fizessem 
reflexões estratégicas básicas tais como: Qual é o valor que criamos para Brasília? Qual a relevância de 
nossos serviços para o cidadão? Qual a destinação final dos recursos orçamentários em cada órgão? ou 
seja, como o investimento público está sendo realizado e controlado? Que parâmetros ou indicadores 
podem subsidiar a tomada de decisão neste contexto? 
Durante os primeiros 120 dias de Governo, foi possível constatar que as informações que chegavam aos 
novos gestores do DF, oriundas de diversas fontes e com baixa credibilidade, colocavam em risco a 
tomada de decisões tempestivas. A situação era ainda mais deteriorada pela falta de uma cultura de 
planejamento e gestão de médio e longo prazo. Esse tipo de situação, ainda corriqueira em muitas 
organizações públicas, é incompatível com um modelo de Estado com foco em resultados e na 
excelência dos serviços prestados à sociedade. 
A fim de transformar tal cenário, buscou-se instituir um modelo de gestão que traduzisse a estratégia do 
Governo, em um conjunto organizado de informações, que permitisse acompanhar resultados, alcançar 
metas e controlar a execução física e financeira dos projetos. 
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1 Introdução 

Durante os primeiros 120 dias de Governo, foi possível constatar que as 
informações que chegavam aos novos gestores do DF, oriundas de diversas fontes e com 
baixa credibilidade, colocavam em risco a tomada de decisões tempestivas. A situação 
era ainda mais deteriorada pela falta de uma cultura de planejamento e gestão de médio e 
longo prazo. Esse tipo de situação, ainda corriqueira em muitas organizações públicas, é 
incompatível com um modelo de Estado com foco em resultados e na excelência dos 
serviços prestados à sociedade. 

A fim de transformar tal cenário, buscou-se instituir um modelo de gestão que 
traduzisse a estratégia do Governo, em um conjunto organizado de informações, que 
permitisse acompanhar resultados, alcançar metas e controlar a execução física e 
financeira dos projetos. 

A partir de uma adaptação do Balanced Scorecard (BSC) para o setor público, 
elaborou-se, de forma visual e dinâmica, um mapa do governo de Brasília, o qual conta 
com 17 objetivos estratégicos, que abrangem áreas prioritárias, como educação, 
mobilidade, planejamento, saúde, segurança, entre outras.  A partir e em torno do mapa 
estratégico construiu-se o Modelo de Gestão para Resultados. 

O Modelo de Gestão para Resultados é um sistema de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas que integra objetivos, projetos e 
indicadores estratégicos. O modelo é formalizado em Acordos de Resultados e 
operacionalizado por uma rede de gestão. Além disso, é apoiado por uma plataforma de 
gerenciamento chamada GestãoDF. 

2 Contextualização  

Os Acordos de Resultados são contratos assinados anualmente pelo Governador 
e por cada um dos dirigentes de secretarias e entidades vinculadas que listam projetos e 
indicadores de responsabilidade da área em questão. Cada secretaria tem um acordo de 
resultados no qual o dirigente se compromete com prazos para os projetos e metas para 
os indicadores.  

A rede de gestão foi construída no início de 2015 e é composta pela equipe de 
gestão da estratégia da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) e de 
contatos nas demais áreas, chamados Agentes de Gestão da Estratégia e Projetos 
(AGEP’s). Os AGEPs são responsáveis pelo monitoramento de projetos e indicadores 
estratégicos em cada área e pela comunicação direta com a área central de gestão 
estratégica. 

A plataforma GestãoDF - Sistema Integrado de Monitoramento e Gestão do 
Distrito Federal – reúne as ações, exibe indicadores e detalha os projetos estratégicos e o 
calendário de entregas. A plataforma foi criada por servidores da própria SEPLAG-DF e 
é acessível por celular, tablet ou computador. O GestãoDF permite ao gestor acompanhar 
o andamento de projetos e os resultados atualizados dos indicadores de forma a agilizar 
o fluxo de informação e facilitar o processo de tomada de decisão3. 

                                                 
3
 http://g1.globo.com/distrito-federal/dftv-2edicao/videos/t/edicoes/v/veja-balanco-das-promessas-de-

rodrigo-rollemberg/4835158/  
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Para acompanhar as entregas, a SEPLAG organiza reuniões todas as quartas-feiras 
com pelo menos uma pasta e órgãos vinculados – encontros sempre coordenados pelo 
governador. O tempo médio entre uma reunião e outra, para cada secretaria ou entidade, 
é de três meses. Áreas consideradas prioritárias – saúde, infraestrutura, mobilidade, 
segurança pública, educação – são monitoradas com maior frequência. 

As Reuniões de Acordo de Resultados (RAR) são realizadas com o uso dos dados 
do Gestão-DF –Com base nos dados cadastrados, o sistema gera relatórios da situação 
das ações previstas, possibilitando destacar pontos a serem tratados nas próximas RAR. 
Atualmente, cerca de 60 AGEPS, alimentam o Gestão-DF com informações sobre cada 
pasta. 

Todas as secretarias – e, com elas, as unidades vinculadas – já participaram de 
pelo menos uma reunião de acompanhamento. Por meio do Gestão-DF, é possível ver o 
andamento de cada projeto estratégico e, também, um panorama geral do acordo da pasta 
para o ano corrente. O desempenho global de cada pasta é medido em três níveis: 
adequado, atenção e preocupante. 

Até 2015, o Governo do Distrito Federal não possuía uma ferramenta integradora 
para realizar a gestão de seus processos cotidianos e nem de seus projetos prioritários. Tal 
situação, contribuía para esforços improdutivos, dispersão de informações fundamentais 
para a tomada de decisão, entraves burocráticos e falta de foco na entrega de resultados 
para a sociedade de Brasília. 

O GESTÃO-DF possui um conjunto de funcionalidades baseadas em 
metodologias do Balanced Scorecard (Planejamento) e do PMBOK (Gestão), que 
permitem a customização de tecnologias de gestão pública à realidade de um Governo 
Local. Com a implantação desse sistema, os decisores passaram a ter acesso on-line às 
informações, tais como imagens em tempo real das emergências de hospitais e UPAs, 
câmeras da cidade, câmeras do trânsito e dados físicos e financeiros sobre a execução de 
ações e projetos sob sua responsabilidade. 

O GESTÃO-DF comporta, de maneira personalizada, a Gestão do Portfólio de 
Projetos e respectivos Programas, Processos, Indicadores e Orçamento. Concentrado em 
um único sistema, um conjunto de informações e produtos necessários para a execução 
do Modelo de Gestão para Resultados do Distrito Federal. Dessa forma, o sistema é um 
"acelerador" da governança, que permite a gestão integrada da estratégia, projetos e 
processos governamentais. 

Além do acompanhamento, as reuniões permitem a detecção de entraves nos 
projetos e a tomada de decisões para solucioná-los, de forma a garantir que as entregas 
sejam feitas no prazo. Mudanças e atrasos em licitações e licenças, alvarás e outros 
trâmites podem fazer com que as entregas não sejam concluídas no período acordado. 
Nesses casos, as metas serão transferidas, com prioridade, para o acordo do ano seguinte. 

O Modelo de Gestão para Resultados permitiu a realização e o acompanhamento 
da gestão da estratégia por todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública do 
Distrito Federal, contribuindo para o alinhamento da Máquina Pública com vista a 
concretização do Plano “Orgulho de Viver em Brasília”.  

Atualmente o modelo é operado diretamente por mais de 400 (quatrocentos) 
servidores que integram a Rede de Gestão para Resultados do Distrito Federal e 
acompanham os projetos, indicadores e metas, acordados como prioritários entre os 
Órgãos e o Governador. Até o momento, têm sido acompanhados 19 Acordos de 
Resultados, 574 projetos estratégicos e 190 indicadores.      

Em razão dos Acordos de Resultado pactuados e monitorados no GESTÃO-DF, 
é possível verificar que os órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito 
Federal, consideradas suas respectivas áreas de competência, encontram-se alinhados à 
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Estratégia do Governo. Além disso, os órgãos contam hoje com uma única fonte de 
informação para tomada de decisão sobre os projetos que integram o Plano “Orgulho de 
Viver em Brasília”. 

3 Módulo indicadores 

É um módulo criado para apresentação e agrupamento de dados de apoio à Gestão. 
Trata-se de uma ferramenta de layout amigável e navegação intuitiva, que proporciona 
ao gestor, o acompanhamento dos resultados em grandes números e indicadores de 
desempenho. 

 

 
Figura 1 – Dashboard Indicadores 

 

 
Figura 2 – Dashboard Indicadores Estratégicos 

4 Módulo monitoramento 
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Módulo utilizado para o acompanhamento dos projetos prioritários do Governo, 
onde por meio de uma interface amigável, pode-se obter informações consolidadas sobre 
os valores de cada projeto, o status de seu andamento, bem como detalhar informações, 
desde publicações em Diário Oficial até fotos e dados georreferenciados sobre vistoria 
das obras. 

 

 
Figura 3 – Dashboard Acordo de Resultados 

 

 
Figura 4 – Dashboard EAP e Cronograma de Projeto 
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Figura 5 – Dashboard Banco de Imagens e Georreferenciamento do Projeto 

 

 
Figura 06 – Dashboard Visão Geral 
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Figura 7 – Dashboard Orçamento 

5 Módulo operação 

Utiliza a tecnologia de mapas do Google para georreferenciar os 

equipamentos públicos do Distrito Federal, fornecendo informações que vão 

desde latitude e longitude, até informações sobre a infraestrutura do bem público 

selecionado. Neste Módulo, também é possível acompanhar o deslocamento de 

viaturas oficiais bem como executar o planejamento de ações de segurança, 

logística e deslocamento de autoridades. 

 

 
Figura 8 – Dashboard GDF em Ação 
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Figura 09 – Dashboard Saúde em Tempo Real 

6 Conclusão  

Portanto, na medida em que viabiliza o planejamento e a gestão dos principais 
projetos a cargo do Governo, pode-se afirmar que o Modelo de Gestão para Resultados 
tem impactado positivamente os cidadãos que vivem na cidade de Brasília-DF.  

Um exemplo do potencial de impacto direto do Modelo de Gestão pode ser 
observado na queda da violência no Setor Comercial Sul. Uma das áreas mais centrais da 
cidade de Brasília, o Setor Comercial Sul apresentava, em 2014, uma situação de 
degradação, com alto índice de criminalidade.  

Em primeiro lugar, o modelo de gestão para resultados permitiu a identificação 
do problema, o que levou à identificação da área como região prioritária do combate à 
violência. Em seguida, por meio do modelo de gestão, realizou-se a integração de diversas 
políticas públicas como mudança dos fluxos de trânsito, melhora na iluminação pública, 
policiamento ostensivo, combate ao comércio irregular e promoção de eventos culturais. 
As políticas integradas tiveram como resultado a queda da violência e revitalização da 
região, que não apresentou homicídios nem estupros no primeiro semestre de 20164. 

Para concluir, o Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Distrito 
Federal orienta-se, em essência, para o 17º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. O 
Modelo é uma parceria entre os diversos órgãos do governo para a efetivação dos projetos 
e atingimento das metas de indicadores buscando, por fim, o desenvolvimento e o avanço 
de todos os outros objetivo

                                                 
4 http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2017/02/14/viva-brasilia-contribui-para-reduzir-numero-de-homicidios/  
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ANEXOS 

Os anexos devem vir ao final do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


