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Apresentação

A atualização do Plano Estratégico Institucional - PEI da Controlado- 
ria-Geral do Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019 foi realiza-
da com a premissa de inovar suas ações de forma a atender às cres-
centes e legítimas demandas do cidadão brasiliense. Com foco em 
resultados, o PEI apresenta objetivos, metas e indicadores que agre-
gam novos valores e diferente metodologia de trabalho, indicando 
um esforço para elevar o patamar de atuação da CGDF, que busca ser 
de fato um órgão aliado da sociedade, ao atuar para coibir práticas 
ilícitas, errôneas ou danosas ao erário.

A modernização das atividades de controle interno baseada nas au-
ditorias preventivas e concomitantes está entre as mudanças de pa-
radigma propostas, tendo a prevenção como prioridade na atuação 
do órgão. Aliadas à adoção de técnicas reconhecidas como boas prá-
ticas como forma de intensificar as ações de controle, estão a imple-
mentação de projetos para o fortalecimento das atividades de cor- 
reição administrativa, somando um conjunto de iniciativas que vão 
contribuir para mais efetividade das políticas públicas.

Além disso, a CGDF objetiva oferecer múltiplos mecanismos de par-
ticipação do cidadão no controle das ações governamentais e dis-
ponibilizar melhores canais de comunicação entre a sociedade e o 
governo. Inclusive, dispõe-se a formar auditores cívicos, capacitando 
cidadãos para que saibam fiscalizar e cobrar melhoria da administra-
ção pública.

O compromisso com o fortalecimento dos espaços de participação 
popular e das instâncias de controle social também é encontrado no 
propósito de fomentar o papel e o serviço de ouvidoria, canal pelo 
qual o cidadão pode participar diretamente das políticas públicas, 
manifestando suas críticas, sugestões e denúncias.
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Análise de Cenários

Como parte das atividades de construção do Planejamento Estratégi-
co, adotou-se a análise de cenários como exercício prospectivo para 
apropriação de conhecimentos e desenvolvimento de visões acerca 
das tendências de mudanças e suas implicações sobre a atuação da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. O objetivo da análise 
de cenários não é prever o futuro, mas induzir à formação de mode-
los mentais e à tomada de decisão, buscando-se definir os impactos 
e as alternativas para tendências e suas variáveis.

A análise contribuiu para a definição dos objetivos estratégicos do 
órgão, a partir da ampla exploração dos pontos fortes e oportunida-
des, bem como o enfrentamento dos pontos fracos e mitigação das 
ameaças, tanto no ambiente interno, quanto externo. Dessa maneira, 
a metodologia possibilitou planejar ações não apenas com base na 
ocorrência de fatos passados, mas também considerando a proba-
bilidade da ocorrência de eventos futuros que pudessem impactar 
significativamente o desempenho da instituição.

Com o processo de análise de cenários, espera-se alcançar a cons-
trução, a compreensão e a comunicação de estratégias institucionais 
que assegurem resultados capazes de atender às expectativas da po-
pulação do Distrito Federal em relação à atuação da CGDF.

Como resultado da metodologia, aplicada como ferramenta prospec- 
tiva para a definição do nosso posicionamento frente aos cenários 
construídos, destacam-se duas diretrizes estratégicas que perpassam 
este plano e orientaram a formulação dos objetivos estratégicos, in-
dicadores e metas no horizonte 2016-2019:
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Análise de Cenários

Busca pela Excelência na Gestão Pública - Foco na implantação do 
Modelo IA-CM (Internal Audit Capability Model) para o Setor Público 
na CGDF, estruturação de projetos estratégicos com vistas a fornecer 
informação imediata de apoio à gestão na tomada de decisões, pro-
moção de ações para o aumento da visibilidade e o fortalecimento 
institucional, modernização da correição e tomada de contas espe-
ciais, integração dos processos e eliminação de redundâncias, reali-
zação de trabalhos concomitantes e preventivos, e efetividade das 
ações de controle com vistas a contribuir com a melhoria da Gestão 
do Estado e ao fortalecimento do Sistema de Controle Interno, e cap-
tação de recursos através de fontes externas de financiamento.

Fortalecimento da Transparência e Controle Social - Foco na am-
pliação da participação do cidadão como agente de controle das 
políticas públicas, fomento à gestão de riscos, fortalecimento do Sis-
tema de Ouvidoria, ampliação da Transparência Pública, execução 
dos projetos Controladoria nas Escolas e Auditoria Cívica, aumento 
da satisfação do cidadão em relação aos instrumentos de controle e 
participação social.



Plano Estratégico Institucional

8

Diagnóstico Institucional

A Análise SWOT1 foi utilizada como técnica para o diagnóstico 
situacional, por meio de pesquisas compreendendo os ambientes 
interno e externo, como base para o planejamento e gestão 
estratégica da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Os objetivos do diagnóstico e da avaliação institucional foram efetuar 
uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos 
chave para a gestão, o que implicou estabelecer prioridades de 
atuação, e preparar opções estratégicas no que se refere aos riscos 
e problemas a resolver. Os resultados da análise da Controladoria-
Geral do Distrito Federal encontram-se sintetizados na Matriz SWOT 
a seguir.

Matriz SWOT 
Controladoria-Geral do Distrito Federal

Forças 
(S) 

Fraquezas 
(W) 

Oportunidades 
(O) 

Ameaças 
(T) 

AJUDA DIFICULTA 

IN
TE

R
N

O
S 

EX
TE

R
N

O
S 

Identi cação dos servidores com a missão institucional 

Quali cação das equipes pro ssionais 

Oportunidade de crescimento pro ssional 

Lealdade institucional dos servidores com o órgão 

Padrões de comportamento baseados em valores e princípios 
constitucionais, legais e organizacionais 

Baixa integração entre as áreas de atuação e limitado conhecimento 
das macrofunções 

Baixa utilização da tecnologia da informação e da gestão do 
conhecimento 

Baixa efetividade da comunicação interna nos níveis estratégico, tático 
e operacional 

Falha na sistemática de monitoramento de indicadores e de 
desempenho  

Insu ciente cultura interna de valorização do planejamento  

Intensi cação do exercício da cidadania com maior demanda pela 
sociedade dos serviços e produtos do controle interno 

Transformação da cultura do planejamento em um processo contínuo 
na gestão pública 

Incremento da função preventiva e participativa para o equilíbrio scal 
das contas públicas 

Fomento à autonomia institucional e su ciência orçamentária  

Compartilhamento e disseminação de boas práticas na gestão pública 

Restrições orçamentárias e di culdades para rmar parcerias 

Descontinuidade nas estratégias e políticas governamentais 

Con itos de interesse que possam in uenciar as decisões e as ações do 
controle interno 

Perda de servidores quali cados com outras oportunidades de trabalho 

Baixa interação do sistema de controle como um todo 

1   Acrônimo das palavras strenghts, weaknesses, opportunities e threats que significam 
respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
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Identidade Institucional

Missão
Orientar e controlar a gestão pública, com transparência e partici-
pação da sociedade.

Visão
Ser reconhecido como órgão permanente de controle, cujas ações 
contribuem para melhorar a vida do cidadão.

Valores
Ética: honestidade, integridade, imparcialidade, moralidade e 
legalidade, responsabilidade socioambiental.

Transparência: gestão participativa, foco no cidadão, legali-
dade e interação com a sociedade.

Profissionalismo: excelência, produtividade, eficiência, agre-
gação de valor e resultado.

Comprometimento: motivação, perenidade, unidade, valor-
ização do profissional capacitado, solidez, capacitação, isono- 
mia e coesão. 
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Mapa Estratégico
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Objetivos Estratégicos

Perspectiva Cliente e Sociedade

1. Intensificar as ações de controle com vistas a melhorar a efeti-
vidade da gestão pública

Objetiva garantir a atuação orientada para maior efetividade na gestão 
pública através de auditorias preventivas e continuadas, alinhada a refe-
renciais técnicos internacionalmente reconhecidos como boas práticas.

Indicadores vinculados

i. Nível de classificação do órgão central de controle interno do Dis-
trito Federal na avaliação IA-CM do IIA, CONACI e Banco Mundial - 
Mede o Nível de Classificação da CGDF.

Meta: Alcançar o nível de classificação 4 até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 3 4

2. Ampliar mecanismos de participação do cidadão no controle 
das ações governamentais

Objetiva promover a multiplicidade dos mecanismos de participação 
social propostos pela Controladoria para que o cidadão possa con-
tribuir em todas as etapas da ação pública - formulação, execução, 
monitoramento, avaliação de programas e políticas públicas e apri-
moramento da gestão.
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Indicadores vinculados

i. Número de mecanismos de controle social promovidos - Mede 
a quantidade de mecanismos de participação social promovidos 
pela CGDF.

Meta: Alcançar 10 mecanismos ofertados pela CGDF até 
dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
3 4 6 8 10

ii. Índice de cumprimento do prazo de resposta de ouvidoria - 
Mede o percentual de manifestações respondidas no prazo legal (Lei 
4.896/2012) considerando o total de manifestações respondidas pe-
los órgãos/entidades do poder executivo.
 

Meta: Aumentar anualmente em 2% a taxa de manifestações 
respondidas dentro do prazo até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 78% 80% 82% 84%

iii. Unidades escolares capacitadas pelo Projeto Controladoria 
na Escola - Mede a capacidade de unidades escolares capacitadas na 
metodologia do projeto Controladoria na Escola.

Meta: Realizar auditorias cívicas em 510 unidades escolares até 
dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 10 100 200 200

Objetivos Estratégicos
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iv. Alunos atendidos pelo Projeto Controladoria na Escola - Mede 
o número de alunos atendidos pelo projeto Controladoria na Escola, 
por intermédio das ações de controle social acompanhadas pelos es-
tudantes.

Meta: Alcançar 15000 alunos atendidos pelo Projeto Controladoria na 
Escola até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 1000 2000 6000 6000

 
v. Média de acessos às Cartas de Serviços digitais do Gover-
no do Distrito Federal – Afere a busca por informações de ser-
viços no âmbito do Governo do Distrito Federal em consultas à 
Internet.
 

Meta:  Alcançar a média de 15000 acessos mensais às Cartas de 
Serviços digitais até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- - 14.000 13.000 15.000

3. Fortalecer mecanismos institucionais de combate à corrupção

Objetiva fortalecer instrumentos legais que possibilitem a respon-
sabilização de pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos ilícitos 
contra a Administração Pública, em especial por atos de corrupção, 
fraudes em licitações e contratos administrativos.

 

Objetivos Estratégicos
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Indicadores vinculados

i. Percentual de atendimento satisfatório de recomendações de 
inspeção correcional - Mede o percentual de implementação efeti-
va de recomendações de inspeções correcionais realizadas.

Meta: Alcançar 45% de atendimento até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 30% 35% 40% 45%

ii. Implantação de unidades especializadas de correição - Mede 
o percentual de unidades especializadas de correição ou comissões 
permanentes implantadas nos órgãos da Administração Direta do 
Poder Executivo do Distrito Federal classificados como de alta com-
plexidade.

Meta: Alcançar 100% de implantação até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
10% 30% 50% 80% 100%

iii. Implementação de comissão de ética nos órgãos e entidades 
do Distrito Federal – Mede a efetiva implementação de comissões 
de ética nos órgãos e entidades do Distrito Federal classificados 
como de alta complexidade. 

Meta: Alcançar 100% de implementação até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 30% 50% 80% 100%

Objetivos Estratégicos
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iv. Índice de realização de visitas técnicas de correição e de to-
mada de contas especial - Mede o percentual de visitas técnicas 
realizadas in loco em órgãos e entidades do Distrito Federal defini-
dos como prioritários.

Meta: Alcançar a realização de visitas técnicas anuais em 100% em 
órgãos e entidades do Distrito Federal até dezembro de 2019

Função LB/2015 2016 2017 2018 2019
Correição 0 25% 50% 75% 100%

TCE 0 25% 50% 75% 100%

v. Número de servidores capacitados em mecanismos de comba-
te à corrupção - Mede o número de servidores capacitados em: PAD, 
PAF/PAR e TCE.

Meta: Alcançar 970 certificações em PAD, PAF/PAR e TCE

Tema LB/2015 2016 2017 2018 2019
PAD 75 100 110 120 130

PAF/PAR 0 30 60 60 60
TCE 52 60 70 80 90

vi. Taxa de resolução consensual de conflitos - Mede o percentual de 
acordos mediados ou negociados refletido na diminuição de instaura-
ção de procedimentos correcionais e de tomadas de contas especiais.

Objetivos Estratégicos
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Meta: Alcançar 60% de taxa de resolução consensual de con-
flitos – Correição e 20% de taxa de resolução consensual de 

conflitos – TCE até dezembro de 2019 

Função LB/2015 2016 2017 2018 2019
Correição 0 30% 40% 50% 60%

TCE 0 15% 20% 20% 20%

Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos

Perspectiva Processos Internos

4. Fomentar o aperfeiçoamento dos controles internos e a indu-
ção da gestão de riscos da Administração Pública

Visa garantir maior celeridade e racionalidade aos processos de con-
trole, otimizar a utilização dos recursos, induzir o monitoramento e 
a gestão de riscos, ampliar o alcance de resultados e colaborar na 
adoção de mecanismos mais efetivos para o aperfeiçoamento e o 
fortalecimento do sistema de controle.
 
Indicadores vinculados
 
i. Taxa de KPAs institucionalizados - Mede o percentual de macro- 
processos chaves, KPAs, institucionalizados na CGDF dentro do nível 
a ser alcançado no modelo IA-CM.

Meta: Institucionalizar todos os KPAs dos níveis 1 a 3 
até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
Nível 1
100%

Nível 1 e 2
100%

Nível 3
50%

Nível 3
50%

Nível 4
100%

ii. Taxa de implementação de matrizes de risco - Mede a implantação de matri-
zes de risco em órgãos e entidades classificados como de alta complexidade.

Meta: Implementar matrizes de riscos em todos os órgãos classifi-
cados como de alta complexidade até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 15% 30% 60% 100%
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Objetivos Estratégicos

iii. Índice de atuação baseada em risco - Mede o percentual de au-
ditorias concluídas que foram baseadas em análise prévia de risco 
nas unidades de alta complexidade.

Meta: Realizar auditoria baseada em riscos 30% das unidades de 
alta complexidade até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- - - 15% 30%

iv. Taxa de alocação da força de trabalho em auditorias e 
inspeções concomitantes – Mede a alocação de homens-hora 
utilizados em auditorias e inspeções concomitantes em relação 
ao total de homens-hora utilizados em auditorias e inspeções.

Meta: Alocar 65% da força de trabalho em auditorias concomi-
tantes até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 50% 55% 60% 65%

5. Intensificar parcerias estratégicas 

Busca intensificar a atuação conjunta e ampliar a realização de traba-
lhos articulados com outros órgãos e instituições buscando estreitar 
parcerias com a rede de controle e outras instituições, com vistas a 
induzir a adoção de práticas para o compartilhamento de melhores 
práticas e o intercâmbio de informações.

Indicadores vinculados
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Objetivos Estratégicos

i. Taxa de projetos executados em conjunto com públicos de inte-
resse - Mede o percentual de projetos executados em conjunto com 
públicos de interesse.

Meta: Executar 55% dos projetos da CGDF em conjunto com públicos 
de interesse até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- - - 50% 55%

ii. Taxa de parcerias firmadas – Mede o percentual de parcerias fir-
madas que potencialmente possibilitam o compartilhamento de me-
lhores práticas de gestão e das macro funções do controle: auditoria, 
ouvidoria, corregedoria e transparência.

Meta: Firmar 60% de parcerias até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- - - 50% 60%

6. Realizar diagnósticos sistêmicos em áreas relevantes

Objetiva direcionar seletivamente a atuação do controle, buscando-se 
a priorização de ações com foco preventivo e sistêmico que possibili-
tem o monitoramento e a avaliação de temas relevantes para a socie-
dade e que contribuam com a efetividade das políticas públicas.

Indicadores vinculados

i. Número de ações de controle eletrônicas realizadas - Mede o 
número de trilhas eletrônicas, por meio de cruzamento de dados, vi-
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sando  à priorização de ações de controle e a tomada de decisões 
(business intelligence).

Meta: Executar 160 trilhas eletrônicas em áreas relevantes até 
dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 40 80 120 160

 
ii. Percentual de objetivos específicos, dos programas temáticos do 
PPA, submetidos à avaliação quanto à eficácia e eficiência - Mede 
o percentual de objetivos específicos avaliados em relação ao total de 
objetivos específicos.

Meta: Avaliar anualmente 13% dos objetivos específicos do PPA, 
totalizando 56% dos objetivos específicos até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
15,7% 15% 15% 13% 13%

 
iii. Taxa de resolutividade das demandas do cidadão registradas 
no Ouv-DF - Mede o percentual de demandas resolvidas segundo a 
percepção do cidadão no sistema de Ouvidoria, referindo-se, princi-
palmente, ao desempenho dos órgãos.

Meta: Alcançar 37% de resolutividade de demandas até dezem-
bro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 30% 35% 37% 37%

Objetivos Estratégicos
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iv. Percentual de atendimento satisfatório de recomendações de 
auditoria consequentes de falhas graves. - Mede o percentual de 
atendimento de recomendações das ações de controle monitoradas. 
 

Meta: Alcançar 45% de atendimento das recomendações refer-
entes às falhas graves monitoradas até 2019 

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 30% 35% 40% 45%

7. Induzir a disponibilidade e a confiabilidade de informações

Busca aprimorar os instrumentos de transparência pública e induzir a 
disponibilidade e a confiabilidade de informações da atuação de órgãos, 
entidades e gestores públicos, por meio de ações que possibilitem e 
incentivem a participação da sociedade.

Indicadores vinculados

i. Índice anual de atendimento à Lei de Acesso à Informação - Mede o 
grau de atendimento à Lei Distrital n° 4.990/2012, referente à Transparência 
Passiva: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC); e 
à Transparência Ativa: informações disponibilizadas nos sítios oficiais dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.

Meta: Alcançar 80% de atendimento anual da LAI até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 60% 70% 80% 80%

Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos

ii. Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria - Mede o grau de 
confiabilidade do usuário no serviço de ouvidoria, na medida em que 
considera o percentual de recomendação informado pelo próprio cidadão 
via sistema informatizado.

Meta: Alcançar 70% de recomendação do serviço de ouvidoria até 
dezembro de 2019 

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 59% 65% 68% 70%

iii. Taxa de adequação do conteúdo e requisitos das cartas de serviços 
- Afere a adequação das cartas de serviços publicadas em relação ao 
estabelecido no Guia Metodológico  pela equipe de Coordenação.

Meta: Alcançar 70% das Cartas de Serviços nas versões resumidas 
e digitais adequadas às recomendações até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- - 55% 70% 70%

iv. Taxa de satisfação com as informações apresentadas nas Cartas de 
Serviços - Afere se os conteúdos das Cartas de Serviços estão satisfatórios, 
conforme a perspectiva do cidadão.

Meta: Alcançar 85% de satisfação com o conteúdo das Cartas de 
Serviços até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 55% 77% 82% 85%
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Objetivos Estratégicos

8. Aperfeiçoar a comunicação com as partes interessadas

Aprimorar os mecanismos de diálogo com os públicos interno e 
externo por meio da implementação de ações com foco numa 
comunicação tempestiva e sem barreiras.

Indicadores vinculados

i. Atratividade dos canais eletrônicos de transparência e 
controle - Mede o somatório de acessos às ferramentas de 
transparência e controle social: Portal da Transparência, Aplicativo 
SIGA Brasília e Web TV Transparência.

Meta: Alcançar 13.800.000 de acessos até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
3.150.000 3.100.000 3.300.000 3.600.000 3.800.000

ii. Taxa de satisfação com o serviço de ouvidoria - Mede a quali-
dade do atendimento e da resposta de ouvidoria às demandas da 
população.

Meta: Alcançar 60% de satisfação até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
53% 55% 56% 58% 60%

iii. Taxa de satisfação do cidadão em relação aos instrumentos de 
transparência - Mede a satisfação do cidadão em relação ao Portal 
transparência do DF.
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Objetivos Estratégicos

Objetivo: disponibilizar pesquisa de opinião em todos os instrumen-
tos de transparência.

Meta: Alcançar 65% de satisfação do cidadão em relação à trans-
parência pública até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 50% 55% 60% 65%

iv. Repercussão na mídia - Mede a quantidade de notícias veiculadas 
e a visibilidade da CGDF na mídia.

Meta: Alcançar 2255 matérias veiculadas até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
185 485 535 590 645

v. Taxa de satisfação com a comunicação interna - Mensura a satis-
fação com os canais de comunicação internos disponibilizados.

Meta: Alcançar 80% de satisfação até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 50% 60% 70% 80%

vi. Índice de alcance das publicações em mídia social - Mede o 
número de acessos ao facebook  da CGDF.
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Objetivos Estratégicos

Meta: Alcançar 140.000 acessos à mídia social até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
2.829 20.000 30.000 40.000 50.000

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

9. Dotar a CGDF de infraestrutura adequada para o cumprimento 
de sua missão
 
Busca adequar os recursos tecnológicos, informacionais, financeiros 
e materiais com vistas ao funcionamento pleno da Controladoria-Ge-
ral do Distrito Federal.
 
Indicadores vinculados
 
i. Taxa de execução do PDTI - Mensura a execução das demandas 
propostas no PDTI, priorizadas pelo COTIC, e que possuem percentu-
al de priorização acima de 68,75%

Meta: Alcançar 54% de execução até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 55% 65% 42% 54%

ii. Índice de satisfação com os sistemas de TI - Mede a satisfação 
dos servidores com os sistemas de tecnologia da informação da 
CGDF, são eles: Sistema de Gestão de Auditora do DF – SAEWEB; Sis-
tema de Ouvidoria do DF – OUVDF; Sistema de Demandas – SIGEDEM 
e Sistema Correcional  Integrado.
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Objetivos Estratégicos

Meta: Alcançar 90% de satisfação até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 50% 60% 80% 90%

iii. Taxa de captação de recursos externos - Mede o incremento 
de captação de recursos de fontes externas em relação aos recursos 
disponibilizados na Lei Orçamentária Anual.

Meta: Incrementar em 75% a captação de recursos de fontes ex-
ternas até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- 60% 65% 70% 75%

iv. Taxa de adoção de práticas de sustentabilidade socioambiental -
Mede o percentual de práticas adotadas estabelecidas no plano de ação 
anual.

Meta: Adotar 70% das práticas até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 40% 50% 60% 70%

v. Índice de satisfação com bens e serviços - Mede a satisfação dos ser-
vidores com os bens e serviços disponíveis na Controladoria-Geral do Dis-
trito Federal.

Meta: Alcançar 90% de satisfação até dezembro de 2019 - gerais 
Alcançar 95% de satisfação até dezembro de 2019 - TI
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Objetivos Estratégicos

LB/2015 2016 2017 2018 2019
Gerais 0 70% 80% 85% 90%

TI 0 70% 80% 90% 95%

10. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos ser-
vidores, alinhados aos objetivos estratégicos

Visa proporcionar aos servidores o desenvolvimento de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes, de forma a habilitá-los na implementação 
dos projetos ligados aos objetivos estratégicos da CGDF.

Indicadores vinculados

i. Taxa de servidores capacitados em temas estratégicos - Mede o 
índice de servidores capacitados em temas estratégicos.

Meta: Capacitar 70% dos servidores em temas estratégicos 
até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 50% 60% 65% 70%

ii. Taxa de gestores capacitados em temas de liderança e gestão - 
Mede o índice de gestores capacitados em temas de liderança e gestão.

Meta: Capacitar 70% dos gestores em temas de liderança e gestão 
até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 50% 60% 65% 70%
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Objetivos Estratégicos

11. Assegurar a atratividade de pessoal
 
Visa proporcionar benefícios e diferenciais aos servidores lotados e 
em exercício na CGDF como forma de retenção de talentos e conhe-
cimentos.

Indicadores vinculados

i. Índice de retenção de servidores - Mede o índice de servidores 
lotados e em exercício na CGDF considerando as exceções de Che-
fes das Unidades de Controle Interno, dos servidores cedidos para as 
Controladorias Setoriais.

Meta: Alcançar a retenção de 91% até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
88% 89% 91% 91% 91%

ii. Índice de satisfação no trabalho - Mede a satisfação dos servi-
dores com a Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Meta: Alcançar 80% de satisfação até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 60% 70% 75% 80%

12. Promover integração e sinergia
 
Objetiva promover processos internos que assegurem maior conver-
gência e coerência nas ações organizacionais de forma a garantir que a 
Controladoria-Geral do Distrito Federal cumpra sua missão institucional.
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Objetivos Estratégicos

Indicadores vinculados
 
i. Grau de percepção de integração e sinergia - Mede a percepção 
dos servidores em relação à sinergia e à integração na Controladoria-
Geral do Distrito Federal.

Meta: Alcançar 80% de percepção de integração e sinergia até 
2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 50% 60% 70% 80%

ii. Índice de processos de trabalho modelados e otimizados - Mede 
a relação entre os processos de trabalho modelados/otimizados em re-
lação aos processos de trabalhos classificados para modelagem.

Meta: Mapear e otimizar 100% dos processos classificados para mod-
elagem até 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 20% 40% 80% 100%

13. Aperfeiçoar a gestão da estratégia na CGDF

Objetiva promover a melhoria da gestão da estratégia e da gover-
nança interna compreendendo aspectos relacionados à accountabi-
lity, ao aperfeiçoamento do design organizacional, coordenação de 
projetos estratégicos, comprometimento da alta administração e dos 
servidores com o plano estratégico e com o alcance dos objetivos e 
metas definidos.
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Objetivos Estratégicos

Indicadores vinculados
i. Taxa de cumprimento de entregas de projetos do acordo de re-
sultados - Mede as entregas de projetos pactuadas com o Governa-
dor efetivamente concluídas do acordo de resultados anual.

Meta: Alcançar 90% de cumprimento das entregas pactuadas até 
dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
28,57% 70% 75% 80% 90%

ii. Taxa de cumprimento de entrega de projetos estratégicos ins-
titucionais - Mede as entregas de projetos estratégicos institucionais 
estabelecidos para o ano.

Meta: Alcançar 80% anuais até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
0 60% 70% 75% 80%

iii. Percentual de iniciativas de melhoria nos processos de gestão 
de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) implementadas 
que contribuem para o aprimoramento do i-GovDF (indicador de 
governança do TCDF) - Mede a quantidade de iniciativas de melho-
rias nos processos de gestão de TIC da CGDF no ano.

Meta:  Alcançar 90% de iniciativas de melhoria até dezembro de 2019

LB/2015 2016 2017 2018 2019
- - - 55% 90%
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Considerações Finais
O Plano Estratégico Institucional da CGDF 2016-2019 reflete a con-
vergência de ideais focados no compromisso com a gestão pública. 
O plano ora apresentado é resultado de trabalho de equipe unida em 
torno do mesmo objetivo: o de buscar meios para que a CGDF seja 
reconhecida como órgão permanente de controle, cujas ações contri-
buem para melhorar a vida do cidadão.
 
Primordialmente, traz diretrizes para assegurar o controle interno ali-
nhado a referenciais técnicos internacionais reconhecidos como boas 
práticas, firma ações para o aperfeiçoamento da transparência no âm-
bito da administração pública distrital, apresenta ferramentas para fa-
vorecer e propiciar o controle e a participação social, e incrementa os 
instrumentos de correição.
 
Os objetivos aqui definidos apontam para o caminho a seguir com o 
propósito de cumprir a missão de orientar e controlar a gestão pública 
com transparência e participação da sociedade. E para que isto acon-
teça, daqui em diante, haverá um trabalho de gestão estratégica com 
foco no monitoramento constante dos projetos e ações para assegurar 
que as metas sejam plenamente alcançadas.
 
Tão importante quanto o envolvimento dos servidores na construção 
do plano, será a participação de todos os colaboradores da CGDF para 
que nos próximos anos os projetos sejam executados e os objetivos 
conquistados. Certamente, ao final dessa trajetória será gratificante 
saber que os desafios não foram maiores do que a satisfação em ver o 
cidadão de Brasília como o maior beneficiário desse projeto.
 
A CGDF agradece a todos pela disposição em colaborar e pelo compro-
misso em trabalhar em favor da administração pública e da sociedade.








