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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A complexidade da segurança viária exige planejamento e visão de futuro para nortear 
as ações que atendam aos anseios da sociedade. Por isso, ao assumirmos o desafio de 
presidir o DETRAN RORAIMA, estabelecemos entre as novas prioridades a elaboração e 
implantação do Planejamento Estratégico (2019 – 2022).  

Ao longo da nossa experiência como policial rodoviário federal, aliada a atuação como 
Superintendente da PRF em Roraima, tivemos a oportunidade de participar e contribuir 
para projetar o futuro da instituição, ocasião em que conheci a ferramenta do planejamento 
estratégico.   

Por isso, implantar o planejamento estratégico no DETRAN RORAIMA foi a oportunidade 
que tivemos para pensar no longo prazo, a partir das transformações que aconteceram, 
mais também, as que estão por vir no trânsito de Roraima, com um único objetivo: prestar 
o melhor serviço para a população do estado.

Este trabalho, foi um esforço conjunto entre diretores e todo corpo técnico do DETRAN 
RORAIMA, para pensar um conjunto de estratégias que tornarão o órgão cada vez mais 
eficiente e melhor.
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NOVOS CAMINHOS PARA O DETRAN RORAIMA

A população do Brasil ultrapassou a marca de 210 milhões de habitantes. Em Roraima 
população do Estado será superior a 605,8 mil habitantes até o final de 2019, segundo 
estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Em 2010, o censo 
do IBGE apontou população de 450.479 habitantes em Roraima e em 2015 chegou a 
505.665 habitantes. Em 2017 éramos 522.6 mil habitantes e no ano passado a população 
foi estimada em 576 habitantes.

Dentro desse novo cenário se faz necessários as instituições pensarem a longo prazo,com 
o objetivo de adotar uma gestão mais proativa e capaz de entregar resultados para seus  
clientes, sociedade e seus stakeholders.Pensando nisso o DETRAN RORAIMA, buscou na 
ferramenta planejamento estratégico, projetar  a instituição para os próximos 4 anos.



O Planejamento Estratégico é considerado como um processo de elaboração da estratégia, 
no qual se define a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como 
os objetivos organizacionais. Permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela 
empresa, buscando obter a melhor relação possível entre as condições internas e externas 
à empresa, visando uma evolução esperada (MAXIMIANO, 2006).

Partindo desta afirmação percebe-se que a construção de um Planejamento Estratégico 
(PE) objetiva à definição de uma posição, a qual se quer alcançar em um futuro pré-
estabelecido, criando meios para isso, traçando uma evolução esperada e desdobrando 
essas diretrizes em um grupo de ações. Ou seja, a partir do Planejamento Estratégico o 
que se procura é traçar o futuro da organização em relação ao longo prazo, definindo o que 
deve ser feito e como deve ser feito. Além de se formular a estratégia, ou seja, definirem-se 
as principais diretrizes e as ações, com foco em esforços para que toda a equipe se sinta 
imersa à estratégia da organização.

O presente Planejamento Estratégico foi realizado durante as reuniões do Conselho de 
Administração do DETRAN RORAIMA, no qual participaram o Diretor Presidente, Diretor 
Administrativo Financeiro, Diretor de Controle de Condutores e Veículos, Diretor de 
Segurança no Transito, além de membros Conselho Estadual de Transito. 

A construção do planejamento teve como premissa básica a metodologia o BSC, ou seja, o 
quê não é medido não é gerenciado. Frase de Kaplan e Norton (1992), cujo propósito é trocar o 
futuro pelas metas de curto prazo. A proposta do Balanced Scorecard - BSC é unir indicadores 
clássicos a medidas que evidenciam os ativos intangíveis da organização. 



OBSERVA-SE QUE A POPULAÇÃO DE 2010 COMPARADA COM 2018, CRESCEU 28,0% 
E A FROTA DE 2010 COMPARADA COM 2018 AUMENTOU 73.0%.

CONTEXTUALIZAÇÃO



OBSERVA-SE QUE NA PROJEÇÃO LINEAR DE 2018 A 2030, A POPULAÇÃO
DE RORAIMA CRESCERÁ 23,4% E A FROTA AUMENTARÁ 66,7%



M E T O D O L O G I A

Para elaboração do Planejamento Estratégico do DETRAN RORAIMA 2019-2022, optou-se 
por trabalhar com a metodologia do Ciclo PDCA aliado ao Balence Score Card.

A base desta ferramenta está na repetição. Ela é aplicada sucessivamente nos processos 
para que se busque a melhoria de forma continuada. Neste contexto, o planejamento, a 
padronização e a documentação são práticas importantes, assim como medições precisas.

PDCA é uma sigla que dá nome a uma ferramenta usada na gestão da qualidade dos 
processos. Seu foco é a solução de problemas seguindo as quatro fases indicadas pelas 
letras (Plan, Do, Check e Act = Planejar, Fazer, Verificar e Agir). Por ser uma ferramenta de 
uso cíclico, ela também promove a melhoria contínua dos processos, permitindo que seja 
realizado sempre que necessário uma revisão anual ou sempre que necessário a critério do 
Conselho de Administração do órgão.

	



I D E N T I D A D E   O R G A N I Z A C I O N A L

A criação do Planejamento Estratégico promove grandes mudanças, ligadas à melhoria 
dos resultados e, por isso, a identidade organizacional do DETRAN RORAIMA, constituída 
em missão, visão e valores foram estabelecidos, a partir do direcionamento estratégico do 
Conselho de Administração, e de acordo com a realidade local em que a organização se 
encontra.

A missão é a razão da existência do DETRAN RORAIMA e delimita os compromissos que 
ele assume no ambiente social e institucional no qual está inserido



MISSÃO

Proporcionar serviços de excelência ao cidadão
para tornar o transito de Roraima mais seguro,
contribuir para a preservação da vida
e a paz no transito.

A visão é a situação almejada para o DETRAN RORAIMA ao fim do horizonte de planejamento 
2019 - 2022. Uma imagem compartilhada de um estado futuro ambicioso e desejável, que 
será a referência para a construção dos objetivos estratégicos



VALORES

VISÃO

Ser reconhecida até 2022 como instituição que atua 
efetivamente na segurança viária, com políticas de 
educação para o transito, no aperfeiçoamento de 
processos de regularização de consultores e veículos, 
modernizando a estrutura tecnológica, de pessoal e 
física, tornando os serviços prestados mais humanizados 
e de excelência.

• Honestidade
• Respeito ao Cidadão
• Transparência
• Pro atividade
• Responsabilidade Sócio Ambiental
• Etica

Defi nindo bem os valores e vivenciando-os na prática diária da Organização, o clima e 
a cultura organizacional serão muito mais favoráveis aos bons resultados e aos bons 
relacionamentos. Valores organizacionais são crenças e atitudes que dão uma personalidade 
à empresa, defi nindo uma “ética” para a atuação das pessoas e da Organização como um 
todo. Desta forma o SENAR RORAIMA defi niu seus valores:



A N Á L I S E   D E  C E N Á R I O   D E T R A N   R O R A I M A

AMBIENTE INTERNO

A análise SWOT é a metodologia clássica mais difundida quando a questão é estudar 
cenários para planejamento estratégico. A sigla é derivada do inglês e, em sua tradução, 
significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sua função é fazer uma análise do 
cenário atual da instituição e a caracterizar de acordo com esses fatores, que podem ser 
estudados a partir de duas perspectivas, “análise Interna e externa” e “pontos que ajudam 
e atrapalham” o bom desempenho da instituição.

FORÇAS
1. Qualidade na Equipe técnica/administrativa de efetivos.
2. Autonomia financeira e administrativa.
3. Estabilidade funcional, trabalhista e financeira.
4. Apoio da alta administração.
5. A presença do DETRAN nos municípios através das CIRETRANS

FRAQUEZAS
1. Infraestrutura física, logística e tecnológica deficitária e ultrapassada.
2. Falta de mapeamento das atividades e do fluxo de processo, ocasionado atrasos na  
    execução dos serviços, bem como, empreendendo esforços de forma desnecessária
3. Falhas no PCCR que prejudicam o desenvolvimento das atividades. Ex.: qualificação mínima 
    para ocupação de cargos de chefia com fins políticos.
4. O não acompanhamento do plano anual de trabalho (receitas e despesas).
5. Falta de treinamento dos servidores para executar atividades meio e fins; 
6. Rotatividade de dirigentes e colaboradores causando a descontinuidade de projetos e ações.
7. Ausência de fiscalização dos credenciados.



AMBIENTE EXTERNO

M A P A   E S T R A T É G I C O

OPORTUNIDADES 
1. Constantes alterações na legislação.
2. Aumento natural de demanda dos serviços prestados pelo Detran Roraima.
3. Representação política na câmara esfera federal. Ex (Câmara Temática do Transito)  
4. Trabalhar a captação de convênios que possam ajudar nos trabalhos realizados pelo Detran.
5. Parceiras com instituições para atuação externa. (Ex: Shopping Garden, Cartório Loureiro, 
    Prefeitura);
6. Avanços tecnológicos que facilitem/agilizem a prestação dos serviços do Detran. Ex: 
    (Examinador de transito, vistorias, comunicação interna etc.)

AMEAÇAS  
1. Interferência política causando descontinuidade dos trabalhos.
2. Crise econômica pelo qual passa o estado de Roraima.
3. Relação entre as autoescolas e o Detran.
4. Terceirização dos serviços causando má prestação dos serviços, danos ao erário,
     renúncia de receita, abrindo portas para a corrupção.
5. Possível reforma administrativa tornando o Detran administração direta.

Mapa Estratégico é a ferramenta que permite aos colaboradores terem uma visão clara de como 
suas funções estão ligadas aos objetivos da organização. Isso possibilita que todas as equipes 
trabalhem de maneira coordenada e colaborativa em direção a um mesmo objetivo.

É a representação visual do planejamento estratégico da empresa. Podemos dizer que ele faz uma 
tradução, por meio de uma imagem – da missão, visão e estratégia – juntamente com os objetivos 
que direcionarão todo o comportamento da organização. 

No decorrer da execução do mapa estratégico, alguns objetivos ou indicadores podem perder a 
relevância, seja por questões internas e da própria estratégia ou até mesmo devido a situações 
externas que exerçam influência sob o segmento e, por consequência, na estratégia escolhida. Em 
tais circunstâncias é possível fazer alterações no mapa estratégico tomando por base situações 
comprovadas e previamente analisadas.
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C O N S D E R A Ç Õ E S   F I N A I S

O planejamento é a primeira das funções básicas da administração (planejamento, organização, 
direção e controle), pois serve exatamente de base para as demais funções. O planejamento define 
onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência, gera ações.

Desta forma as constantes mudanças que estão ocorrendo no aumento da frota de carros no 
Brasil e em Roraima, o DETRAN precisa estar preparado para enfrentá-las. Este documento foi 
produzido, sob a coordenação da Divisão de Planejamento e Captação de Recurso – DIPLAN,e 
contou com a participação dos servidores de todas as diretorias. 

A partir de uma análise aprofundada da instituição, cuja finalidade foi melhorar o seu sistema de 
governança, promover a imagem do DETRAN RORAIMA junto a sociedade, atender as exigências 
dos órgãos de controle e aprimorar as ações junto ao seu público-alvo. 

Através do planejamento estratégico foi possível analisar o ambiente interno e externo da 
instituição, conhecendo a fundo seus pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças. A partir 
desta análise foi possível traçar objetivos, selecionar as ações e serem seguidas para alcançar os 
objetivos desejados pela instituição. 

Os resultados da missão, visão e valores e o estabelecimento dos objetivos e estratégias, mais do 
que uma formalidade, são pilares norteadores para gestão da instituição no período 2019-2022.

Por fim foi elaborado planos de ação que em consonância com o PPA e o PAT 2020/2023 permitiram 
uma melhor visualização de cada um dos objetivos propostos de forma detalhada, bem como, a 
definição do que fazer, como fazer, quando fazer para cada uma das etapas descritas no plano de 
ação.



PLANOS DE AÇÃO
2019 • 2022




